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ź Wykup gruntów – 1.340.000 zł29 grudnia, podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, radni 
ź Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i samochód dla kuriera zatwierdzili budżet na 2016 rok. Zgodnie z założeniami uchwały 
gminnego) – 70 tys. złdochody ustalono na poziomie 74.964.497 zł, a wydatki w kwocie 
ź Fundusz wsparcia Policji (dofinansowanie budowy posterunku policji 73.314.497 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.650.000 zł zostanie 
w Sierakowicach) – 500 tys. złprzeznaczona na spłatę kredytu (1.250.000 zł) i wykup obligacji 
ź Zakupy inwestycyjne dla OSP (samochód pożarniczy dla OSP w Go-komunalnych (400.000 zł).
widlinie oraz pozostałe zakupy) – 610 tys. zł– Wszystkie samorządy w Polsce konstruują swój budżet
ź Rezerwa inwestycyjna – 500 tys. złw oparciu o tzw. metryczkę, czyli dane, jakie przychodzą z Ministerstwa 
ź Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu (ocieplenieFinansów dotyczące dochodów, udziałów w podatku itd. – wyjaśniał 
i elewacja) – 120 tys. złwójt Tadeusz Kobiela. – Ostateczną metryczkę otrzymujemy zawsze
ź Wykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po dawnej w marcu i często ulega ona dosyć znaczącym korektom. Zapowiedzi 
szkole podstawowej w Szklanej przekazanej w użyczenie fundacji rządowe co do pewnych ruchów w budżecie na 2016 rok niezbyt dobrze 
„Uśmiech dziecka” – 300 tys. złwróżą samorządom. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś niespodzianek. 
ź Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Natomiast sam fakt i zapowiedzi dotyczące podniesienia progu podat-
Medycznego w Sierakowicach – 100 tys. złkowego do poziomu 8000 zł, a z tego podatku gminy mają swój udział, 
ź Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejrzutują na to, że wpływy do budżetu państwa będą mniejsze, a przez to 
– 7 tys. złudział gmin także będzie mniejszy. 
ź Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu Na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano w tego-
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach – rocznym budżecie kwotę w wysokości 9.545.900 zł, z tego środki własne 
125 tys. złgminy to 7.573.545 zł. Dodatkowo zostanie zaciągnięty kredyt w wyso-
ź Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznejkości 1,6 mln zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz
i oświetleniowej w Sierakowicach – 132.350 złz rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie oraz na budowę i remont dróg
ź Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę węzła integracyj-w Sierakowicach. 
nego wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami) – Oto szczegóły zadań inwestycyjnych:
300 tys. złź Projekty techniczne inwestycji wodociągowych – 180 tys. zł
ź Wymiana nawierzchni na ul. Rynek w Sierakowicach – 500 tys. złź Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie – 300 tys. zł
ź Budowa parkingu przy zabytkowym kościele św. Józefa w Wygodzie ź Zakup siewnika zbożowego dla sołectwa Mrozy – 14,6 tys. zł
Łączyńskiej – 45 tys. złź Dokumentacja przedprojektowa i studium wykonalności rewitalizacji 
ź Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sali wielofunk-linii kolejowej Kartuzy-Sierakowice-Lębork – 513.550 tys. zł (141.195 zł 
cyjnej w Sierakowicach – 170 tys. złto środki własne gminy, a 372.355 zł to wkład finansowy pozostałych 
ź Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkółsamorządów zainteresowanych przywróceniem transportu kolejowego 
w Tuchlinie – 1.268.000 zł, z czego 68 tys. zł stanowią środki z budżetu na wspomnianej trasie)
gminy, a na pozostałą kwotę zostanie zaciągnięty kredyt.ź Budowa i remont dróg w Sierakowicach – 700 tys. zł (w tym 400 tys. zł 

Dodatkowo na bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, praca to kredyt)
wyrówniarki, itp.) zarezerwowano w budżecie kwotę w wysokości 650 ź Budowa i remont dróg w Gowidlinie – 845 tys. zł
tys. zł, a 450 tys. zł na odszkodowania za zadania realizowane w ramach ź Budowa drogi w Puzdrowie – 443 tys. zł
specustawy drogowej. ź Projekty techniczne i infrastrukturalne – 150 tys. zł

AKź Projekty techniczne (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe) – 312.400 zł

Budżet i inwestycje w 2016 roku

Zapraszamy
Alior Bank Sierakowice

ul. Lęborska 26
tel. 531 506 785

lub 58 684 62 90



3

Jak co roku, publikujemy dane statystyczne, obrazujące liczbę Wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł ponad 12 promili, ale jest nieco 
mieszkańców naszej gminy. W tabeli szczegółowo podajemy, jak w ciągu niższy niż w roku 2014, kiedy to wyniósł ponad 13 promili.  
ostatnich lat zmieniały się te liczby, ile dzieci urodziło się (z podziałem na Liczba mieszkańców gminy Sierakowice pod koniec 
płeć), a ilu mieszkańców zmarło. minionego roku wyniosła 18.879 osób zameldowanych na pobyt stały, co 

Gmina Sierakowice od wielu lat charakteryzuje się dodatnim łącznie z zameldowanymi na pobyt czasowy (269 osób) daje liczbę 
przyrostem naturalnym, czyli różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych 19.148. W samych Sierakowicach w ubiegłym roku mieszkało 7.108 
a liczbą zgonów. Nie inaczej było w 2015 roku, kiedy to urodziło się 344 osób. 
dzieci (195 chłopców i 149 dziewczynek), a liczba zgonów wyniosła 111. 

Ilu nas jest, czyli statystyka gminna w 2015 roku

Rok

Liczba mieszkańców 
gminy

(zameldowanych na 
pobyt stały)

Urodzenia

Zgony
łącznie w tym: chłopcy w tym: dziewczynki

2005 16 717 271 135 136 96

2006 16 883 277 150 127 107

2007 17 154 306 163 143 91

2008 17 333 307 166 141 111

2009 17 586 316 164 152 97

2010 17 835 364 188 176 108

2011 18 004 313 159 154 92

2012 18 266 341 193 148 115

2013 18 419 315 157 158 105

2014 18 648 343 178 165 88

2015 18  879 344 195 149 111

AK, źródło danych: USC Sierakowice
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Końcówka roku kalenda-
rzowego od dziewięciu już lat kojarzy 
się uczniom pobierającym naukę 
języka kaszubskiego w naszej gminie 
z miłym akcentem, którym jest 
coroczne wręczanie nagród i pamiąt-
kowych dyplomów najlepszym 
absolwentom szkół podstawowych
i gimnazjalnych w tym zakresie. 
Sponsoruje tę nagrodę Halina Ewa 
Buchacz z synem i córką. W tym roku 
uroczystość miała miejsce 29 grudnia 
podczas sesji Rady Gminy. 

Nagrody odbierają ucz-
niowie  zgłoszeni do konkursu przez 
macierzyste szkoły, które opuścili
w czerwcu danego roku. Warunkiem 
uzyskania nagrody są bardzo dobre 
wyniki w klasyfikacji z języka 
kaszubskiego oraz bogaty dorobek 
wykraczający poza podstawowe wy-
magania edukacyjne - zwykle chodzi 
o udział w konkursach i projektach 
przedmiotowych. Okazuje się, że 
liczba młodych ludzi z pasją
i zainteresowaniami związanymi
z własnym regionem jest wcale 
niemała. Wiedza o regionie z po- Corocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkanaście osób, co 
wodzeniem konkuruje w ich wydaniu z ulubionymi zajęciami młodzieży, może być dobrą informacją na temat kondycji kaszubszczyzny
czyli technologiami komunikacyjnymi, portalami społecznościowymi, w naszych szkołach. Rzeczywiście w każdej placówce naszej gminy 
w ogóle z całą sferą związaną z komputerami. język kaszubski jest obecny jako przedmiot, w pierwszej fazie wybierany 

przez ucznia i jego rodziców, a po złożeniu stosownego wniosku już jako 
obowiązkowy. To oznacza, że zajęcia traktowane są od tego momentu jak 
cała reszta przedmiotów z siatki godzin ucznia, m.in. ocena liczona jest 
do średniej. 

Od momentu ustanowienia formuły konkursowej regulamin 
był modyfikowany. Najpierw wyróżniani byli tylko absolwenci gim-
nazjów, potem zdecydowano o rozszerzeniu na szkoły podstawowe, dalej 
przyszedł czas na nagradzanie coraz liczniejszej grupy w każdej
z kategorii szkół. Pani Halina Ewa Buchacz wręczała kolejne nagrody 
przeważnie w towarzystwie syna Marcina, który na początku formuły 
konkursowej nie odbiegał znacznie wiekiem od nieco młodszych ko-
legów. W tym roku, wraz z żoną Małgorzatą, reprezentował godnie 
rodzinną inicjatywę pod nieobecność matki, przychodząc do krajan już 
jako absolwent światowych uczelni (m. in. oksfordzkich), współpra-
cownik światowych korporacji ds. biznesu, biznesmen prowadzący kilka 
firm i dający zatrudnienie okolicznym mieszkańcom.

Laureaci nagrody Haliny Ewy Buchacz 2015 

Wspólne zdjecie nagrodzonych ze sponsorami

Poszczególne uczennice pozowały do zdjęć ze sponsorami, wójtem gminy, 
rodzicami, nauczycielami i dyrekcjami szkół (tu Amelia Penk z Sierakowic)

Anna Sildatk z Mojusza

Martyna Wenta z Gowidlina
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W 2015 roku nagrodę z rąk Marcina 
Buchacza i żony Małgorzaty odebrało aż 4 
absolwentów szkół podstawowych i 2 gimnazja-
listów.

Wśród nagrodzonych absolwentek szkół 
podstawowych znalazły się:
Amelia Penk z SP w Sierakowicach
Anna Sildatk z SP w Mojuszu
Martyna Wenta z SP w Gowidlinie
Karolina Szulist z SP w Puzdrowie

W grupie gimnazjalistów nagrody odebrały:
Julia Formela z Gimnazjum w Gowidlinie
Marta Reclaf z Gimnazjum w Sierakowicach

Z rozmowy przeprowadzonej z laureat-
kami wynika, iż zaszczepiony im w młodszych 
etapach edukacji kontakt z regionem procentuje
w przyszłych latach nauki. Kaszubszczyzna towa-
rzysząca uczniom od wczesnego dzieciństwa zostaje 
z nimi już na zawsze. Na przykład tegoroczna 
laureatka wśród gimnazjalistek - Marta Reclaf - była 
też przed trzema laty laureatką tej samej nagrody w 
grupie absolwentów szkół podstawowych. Patrząc na 
losy absolwentów gimnazjów można z całą 
pewnością stwierdzić, że przygoda z własną 
tożsamością i kulturą nie kończy się na gimnazjum, 
uczniowie podejmują dalej naukę języka kaszub-
skiego w szkołach ponadgimnazjalnych, oczywiście, 
jeśli wybrana przez nich szkoła posiada w swej 
ofercie taki rodzaj zajęć (jeśli nie - wielu z nich 
przygotowuje się eksternistycznie do matury z języka 
kaszubskiego i świetnie ją zdaje; w naszej gminie 
mieliśmy już 3 laureatów wysokiej nagrody pie-
niężnej za najlepiej zdaną maturę z języka 
kaszubskiego, fundowaną przez byłego starostę 
wejherowskiego Grzegorza Szalewskiego). I tu 
smutna refleksja - niewiele szkół ponadgimnaz-
jalnych w naszym powiecie taki rodzaj zajęć oferuje - 
co zasygnalizowała jedna z tegorocznych ab-
solwentek grupy gimnazjalnej, pobierająca już naukę 
na IV etapie nauczania, dla której w wybranej przez 
nią szkole nie ma możliwości kontynuacji nauki
j. kaszubskiego. Może w tym miejscu warto 
przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że po 
złożeniu wniosku o nauczanie do dyrektora szkoły 
każdy (choćby jeden) chętny uczeń musi zostać takim 
nauczaniem objęty (w jaki sposób organ prowadzący
i dyrektor szkoły to nauczanie zorganizują, o tym 
szczegółowo mówią przepisy stosownego rozporzą-
dzenia MEN). Pamiętajmy zatem, że zorganizowanie 
zajęć podtrzymujących poczucie własnej tożsamości 
ucznia jest obligatoryjnym zadaniem szkoły
w przypadku złożenia stosownego wniosku o nau-
czanie.

Rok 2015 minął bezpowrotnie, ale trwa 
kolejny, w którym to, często jeszcze nie wiedząc
o pomyśle sponsorki, kolejni przyszli absolwenci 
właśnie pracują na grudniowe laury. Są to zwyczajni 
młodzi ludzie, jakich wielu, ale oni oprócz masy 
innych zajęć i zainteresowań wybrali jeszcze
i dołożyli do swego bagażu edukacyjnego regionalne 
fascynacje, a te, jak wiadomo, są bardzo wdzięcznym 
i szybko procentującym w życiu tematem.

Danuta Pioch 

Karolina Szulist z Puzdrowa

Julia Formela z Gowidlina

Marta Reclaf z Sierakowic
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W 2016 roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. Z nam z najmniej odpornego na 
współczesnych osobą najbardziej związaną z tą rocznicą jest ks. kardynał nacisk władz marginesu 
Stefan Wyszyński. Był twórcą pierwszego w Europie Wschodniej poro- duchowieństwa, mieli za 
zumienia między Kościołem katolickim a komunistami. Watykan przyjął zadanie wywieranie pre-
je chłodno i podejrzliwie. Musiał on odbudować kościół po wojnie, sji na biskupów w inte-
szczególnie na Ziemiach Odzyskanych. Całe życie walczył, żeby przy resie władz państwo-
wszystkich przesileniach komunistycznych nie dochodziło do rozlewu wych. Likwidowano 
krwi (1956, 1970, 1976, 1980). Był ojcem duchowym naszego papieża niższe seminaria du-
Jana Pawła II. chowne, wygnano bis-

Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli 3 sierpnia 1901 r. jako kupów z diecezji kato-
syn Stanisława i Julianny z domu Karp. Ojciec był organistą. W 1910 wickiej, krakowskiej. 
roku rodzina przenosi się do Andrzejewa, powiat Ostrów Mazowiecki, Wreszcie 9 lu-
gdzie wkrótce umiera matka. Wykształcenie otrzymał w prywatnej tego 1953 roku komu-
szkole realnej w Warszawie, skończył gimnazjum w Łomży oraz liceum niści wydali dekret o ob-
we Włocławku. Mając szesnaście lat postanawia zostać kapłanem. sadzaniu duchownych 
Z początkiem października 1920 roku Wyszyński podjął naukę stanowisk kościelnych, 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Wyróżniał się w którym nadali sobie 
zdolnościami intelektualnymi i pracowitością. Ze względu na zły stan prawo bezpośredniej 
zdrowia święcenia kapłańskie otrzymuje dopiero 3.08.1924 roku z rąk ingerencji w politykę 
biskupa Wojciecha Owczarka. W czasie święceń słaniał się na nogach personalną Kościoła. 
z powodu zaawansowanej gruźlicy płuc. Obejmuje pracę jako wikariusz Uznanie dekretu leżało 
parafii katedralnej we Włocławku. Pełni obowiązki redaktora naczelnego poza granicami us-
„Ateneum Kapłańskie”, prowadzi chrześcijański uniwersytet robotniczy, tępstw, do jakich był 
Sodalicję Mariańską. Studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz zdolny Kościół. Odpowiedzią biskupów był sformułowany w maju 1953 
Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uni- roku memoriał, który kończyło zdanie RZECZY BOŻYCH NA 
wersytetu Lubelskiego w Lublinie. 22.04.1929 r. uzyskuje doktorat OŁTARZACH CESARZA SKŁADAĆ NAM NIE WOLNO. NON 
z prawa kanonicznego i dostaje roczne stypendium katolickich ośrodków POSSUMUS. 
naukowych Europy Zachodniej. Podczas okupacji krótko wykłada, Zagęszczająca się atmosfera na linii Kościół – państwo na 
wbrew zakazowi Niemców, w seminarium duchownym we Włocławku. początku lat pięćdziesiątych, kolejne ciosy, jakie spotykały Kościół, 
Na polecenie biskupa Kozala opuszcza Włocławek i udaje się do ojca do powodowały pogróżki w sprawie  aresztowaniu prymasa. Aresztowany 
Wrociszewia, później do Kozłówki i Żułwia. W 1942 roku zostaje zostaje późnym wieczorem 25 września 1953 roku w swojej siedzibie 
kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach. W czasie Powstania przy ul. Miodowej w Warszawie. Prymas zostaje przewieziony do 
Warszawskiego zostaje kapelanem Grupy Kampinos AK oraz szpitala Rywałdu Królewskiego, gdzie po dwóch tygodniach przeniesiono go do 
powstańczego. klasztoru w Stoczku Warmińskim. Tam obok funkcjonariuszy UB 

Po zakończeniu wojny wraca do Włocławka, gdzie organizuje przeniesieni zostali ks. Stanisław Skordecki i s. Maria Leonia Graczyk. 
seminarium duchowne i zostaje jego rektorem. 4 marca 1946 roku ks. Po ujawnieniu się przez zbiegłego na Zachód płk. Minis-
Stefan Wyszyński zostaje przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany terstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Światło, prymasa prze-
biskupem lubelskim. W swoim herbie biskupim umieścił słowa SOLI wieziono do Prudnika. W 1955 r. zostaje przeniesiony do Komańczy, 
DEO per Mariam (Samemu Bogu). Maryja była widoczna w jego całym pisze tekst Ślubów Jasnogórskich, które miały być odnowieniem 
życiu. królewskich ślubów lwowskich Jana II Kazimierza Wazy w ich 

22 października 1948 r. umiera ksiądz Prymas August Hlond. trzechsetną rocznicę. 26 sierpnia 1956 roku pełniący obowiązki 
Pogrzeb Kardynała Hlonda w Warszawie był jedną z największych przewodniczącego Episkopatu Polski biskup Michał Klepacz składał
manifestacji społecznych, jakie widziała Warszawa. w Częstochowie Śluby Narodu w obecności ponad miliona wiernych. 

12 listopada 1948 roku Pius XII na konsystorze w Rzymie Władze w osobie nowego przywódcy Wiesława Gomułki chciały, aby 
mianuje ks. dr Wyszyńskiego Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim Prymas wrócił jak najszybciej do Warszawy. Prymasowi również leżał na 
i Warszawskim. Ingres ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego Prymasa sercu pokój społeczny i chciał, żeby kraj uniknął rozlewu krwi. 
Polski do Gniezna odbył się 2 lutego 1949 roku. Od samego początku Prymas wrócił do Warszawy 28.10.1956 r. Radio i prasa nadały 
można było wyróżnić dwie przewodnie myśli Prymasa. Jedną była idea komunikat o jego powrocie. Wraca nie tylko jako narodowy męczennik, 
Maryjna, a druga idea zwycięstwa zagrożonej wiary narodu. niezłomny obrońca Kościoła, ale i duchowy przywódca narodu. W maju 

Następował trudny czas odbudowy, w samej Warszawie trzeba 1958 roku udaje się do Rzymu, gdzie dostaje pierścień kardynalski.
było odbudować co najmniej 50 świątyń. W czasie wojny Kościół W maju 1957 roku rozpoczyna na Jasnej Górze Wielką Nowennę przed 
Katolicki stracił ponad trzy tysiące księży. Kościół zawsze chciał Tysiącleciem Chrztu Polski. 
porozumienia, nawet wtedy, gdy trzeba czynić ustępstwa pisał prymas 03 maja 1966 r. kard. Wojtyła odprawił mszę św. na Jasnej 
Wyszyński o porozumieniu, jakie zawarł z komunistycznym reżimem 14 Górze, a kazanie wygłosił reprezentujący papieża kard. Wyszyński. Na 
kwietnia 1950 roku. Był to pierwszy taki dokument podpisany przez pustym fotelu umieszczono portret papieża Pawła IV, którego komuniści 
Kościół z komunistami. Został nieufnie przyjęty przez Stolicę nie wpuścili na te uroczystości. 
Apostolską. W zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach Uroczystościom kościelnym towarzyszyły równolegle orga-
i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polski Kościół nizowane uroczystości państwowe, a czasem antykościelne demon-
uznał granice na wschodzie i północy Polski. Komuniści nie zamierzali stracje. Tę walkę wygrywa Prymas Wyszyński. W 1965 roku Episkopat 
jednak przestrzegać paktu. W kilka dni po jego podpisaniu utworzyli Polski wysłał list do Episkopatu Niemiec, w którym Wybaczają i proszą
Urząd do Spraw Wyznań, będący narzędziem do walki z Kościołem przy o wybaczenie, list ten otwiera drogę do uznania przez NRF granicy na 
ścisłej współpracy z bezpieką. Szefami Urzędu byli min. Bida, Odrze i Nysie Łużyckiej. 
Sztachelski, Żabiński, Skarzyński, Kąkol, Lorenz, Kuberna. Wydarzenia marca 1968 roku znowu pokazały siłę Kościoła

W styczniu 1951 roku komuniści usunęli administratorów i Prymasa. Wspierając młodzież, biskupi wystosowali list do premiera 
apostolskich z Gdańska, Gorzowa, Olsztyna, Opola i Wrocławia, zmu- Cyrankiewicza z postulatami uwolnienia z aresztów i więzień studentów, 
szając kapituły do wyboru wskazanych przez władzę wikariuszy. Powstał wpłynięcia na prasę, żeby rzetelnie informowała, a przynajmniej tenden-
tzw. ruch księży patriotów w formie Komisji księży przy Związku cyjnością nie drażniła społeczeństwa, ukrócenie działań SB. 
Bojowników o Wolność i Demokrację. Księża patrioci rekrutowali się Gdy w grudniu 1970 roku wystąpiły protesty robotników na 

Rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński Prymasem Tysiąclecia

Kard. Stefan Wyszyński
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Wybrzeżu, Kościół znowu stanął w obronie robotników. W styczniu 1971 Mimo słabnącego zdrowia Prymas osobiście angażował się
roku Prymas wezwał wiernych do modlitwy za ojczyznę, a przede w powołanie Solidarności Rolników, a po strajkach studentów w Nieza-
wszystkim za poległych na Wybrzeżu, za rodziny pogrążone w żałobie, leżne Zrzeszenie Studentów. Obawiał się eskalacji żądań, które mogłyby 
za wdowy i sieroty, za tych, którzy uważali za swój obowiązek upomnieć sprowokować władze do krwawych represji. 
się o słuszne prawa ludzi pracy, za tych, co byli sprawcami nieszczęść, 22 maja 1981 roku wystąpił ostatni raz  otwierając obrady 
aby Bóg im wybaczył. Wymowne było spotkanie Prymasa ze Episkopatu Polski. 25.05.1981 r. przeprowadza ostatnią rozmowę 
stoczniowcami z Gdańska, z ks. Henrykiem Jankowskim. telefoniczną z przebywającym również w szpitalu po zamachu Janem 

Kolejne wydarzenia wystąpiły w czerwcu 1976 roku w Ur- Pawłem II. Umiera 28 maja 1981 r. w wieku 80 lat. 
susie i Radomiu,  spowodowane podwyżką cen żywności. Nastąpiły 3 maja 1994 roku zostaje pośmiertnie odznaczony Orderem 
masowe aresztowania i brutalne pobicia na komisariatach. Prymas Orła Białego, zaś rok 2001 ogłoszono Rokiem Kardynała Wyszyńskiego. 
w lipcu wysłał list do Gierka, w którym krytycznie ocenił politykę W 1993 erygowano Instytut Prymasowski Stefana Kardynała 
społeczno – gospodarczą partii, wskazał na odpowiedzialność władz Wyszyńskiego, którego celem jest zabezpieczenie i upowszechnienie 
i wstawił się za strajkującymi robotnikami. dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. W październiku 1999 roku war-

W maju 1977 roku, podczas uroczystości ku czci św. Sta- szawską Akademię Teologii Katolickiej przekształcono w Uniwersytet 
nisława w Krakowie, Kardynał w swej homilii kolejny raz podkreślił Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie w Polsce imię Kardynała 
konieczność poszanowania przez państwo praw obywatelskich. Sta- Stefana Wyszyńskiego noszą liczne szkoły, szpitale, ulice, parki itp. 
nowisko Prymasa należało do najważniejszych czynników mających Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął Jan Paweł II
wpływ na zastosowanie amnestii wobec uczestników protestu. w maju 1989 roku. 

16 października 1978 r. konklawe wybiera na papieża kard. O wielkości kardynała Wyszyńskiego świadczy napis na szar-
Karola Wojtyłę, który przyjmuje imię Jan Paweł II. Wybór papieża fie jednego z wieńców złożonych na trumnie w dniu pogrzebu: Niekoro-
Polaka był jednym z sukcesów Prymasa. nowanemu Królowi Polski. To jest kwintesencja tego, kim był prymas 

Wyszyński w historii naszego kraju. Nie zamierzał nigdy być przywódcą 
opozycji. Deklarował natomiast bronić praw Kościoła, wolności reli-
gijnej oraz praw narodu. 

Kardynał Stefan Wyszyński swój spór z władzą komunis-
tyczną ustawiał na płaszczyźnie światopoglądowej, a nie politycznej. Nie 
przeciwstawiał się przebudowie struktury społecznej, wielkim refor-
mom, których konieczność uznawał, ale przeciwny był systematycznej 
ateizacji  społeczeństwa. Prymas oceniał sytuację w kraju jak rasowy 
polityk, wybierając takie działania, które  są bardziej opłacalne z punktu 
widzenia dobra Kościoła i Narodu. Uważał, że Kościół i Naród zbyt 
mocno wykrwawiły się w czasie II wojny światowej, by znów walczyć. 
Niedopuszczenie do zbrojnego konfliktu i rozlewu krwi było pod-
stawowym i niezależnym od koniunktury politycznej w PRL założeniem 
polityki kardynała Wyszyńskiego. Było tak w kolejnych dramatycznych 
czasach historii Polski jak:  marzec 1968 roku, grudzień 1970 roku, 
czerwiec 1976 roku, sierpień 1980 roku. W październiku 1956 roku 
objawił się pierwszy raz jako prawdziwy mąż stanu. W 1956 roku, gdy 
Gomułka dostał się do władzy prosił kardynała Wyszyńskiego, by 
pomógł mu utrzymać się u władzy, dlatego nastąpiło jego szybkie 
uwolnienie i przyjęto jego większość postulatów. Ksiądz Kardynał 
Wyszyński był Wielkim Polakiem i słusznie można go nazwać 
Prymasem Tysiąclecia. 

W lipcu 1980 roku w wielu zakładach pracy zorganizowano 
Opracował Kazimierz Socha-Borzestowski

strajki, które doprowadziły do podpisania porozumień w Szczecinie, Literatura:
Gdańsku i Jastrzębiu. Jeszcze przed ich podpisaniem prymas na Jasnej Andrzej Micewski „Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu”;
Górze mówił do wiernych na temat strajków robotniczych na Wybrzeżu, Ewa Czaczkowska „Kardynał Wyszyński. Biografia”; 
stwierdził, że należy szanować człowieka jako istotę społeczną, mającą „Prymas Wyszyński” – dodatek do „Gościa Niedzielnego”
prawo do zrzeszania się i wypowiadania w różnego typu organizacjach, 

Foto: Internetjednocześnie prymas wezwał strajkujących do spokoju i pokoju. Po 
rejestracji związku Solidarność przez Sąd Najwyższy Prymas spotkał się 
z Wałęsą i innymi przywódcami związku. 

Z papieżem Janem Pawłem II

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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Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany 
po raz pierwszy Orszak Trzech Króli. Mimo silnego mrozu w przemarszu 
wzięła udział spora grupa mieszkańców Sierakowic. 

usytuowanego, jak co roku, przy Ołtarzu Papieskim. Tam Trzej Królowie 
pokłonili się Nowonarodzonemu i złożyli przed Nim swoje dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie 
zwaną świętem Trzech Króli, ulicami 420 miejscowości w całej Polsce 
przemaszerowały tłumy, aby w ślad za trzema Mędrcami ze Wschodu 
pokłonić się Dzieciątku Jezus. Orszak Trzech Króli zorganizowano
w Polsce już po raz ósmy. W tym roku do miejscowości, które 
zadeklarowały chęć zorganizowania Orszaku dołączyły Sierakowice. 

Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu jeszcze przed 
wymarszem otrzymali od organizatorów, czyli Gminnego Ośrodka 
Kultury, papierowe korony. Wiele dzieci, a także dorosłych przebrało się 
w królewskie szaty, dzięki czemu orszak był niezwykle barwny. 

Przy żłóbku wspólnie odśpiewano kolędy, a na zakończenie
w kościele św. Marcina miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu 
artystów zrzeszonych w sekcjach stałych Gminnego Ośrodka Kultury.

Sierakowicki Orszak Trzech Króli wyruszył sprzed kościoła 
św. Jana Chrzciciela i przemaszerował ulicą Kartuską, Lęborską, potem Tekst i foto: AK
od ronda traktem pieszo-rowerowym przez park papieski do żłóbka 

Orszak Trzech Króli po raz pierwszy w Sierakowicach
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W dniach od 17 do 20 grudnia chór DISCANTUS wraz ze innymi: wspomnianą Ostrą Bramę, gmach główny Uniwersytetu 
Scholą Cantorum Akademii Muzycznej w Gdańsku przebywał w dwóch Wileńskiego (dawniej im. S. Batorego), Aleję Wieszczów, miejsce 
największych miastach sąsiadującej z Polską od północnego wschodu związane z postaciami takimi jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Litwy: Kownie oraz stolicy - Wilnie. Głównym celem naszej podróży był Józef Ignacy Kraszewski, Konstanty Idelfons Gałczyński, czy wreszcie 
udział w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Muzyki Czesław Miłosz. Pani Alicja nie omieszkała również pokazać nam 
Sakralnej, Adwentowej i Bożonarodzeniowej „Cantate Domino” w Ko- obiektów łączonych z pobytem św. Faustyny Kowalskiej, w tym 
wnie, który miał charakter konkursu. budynku, w którym powstawał obraz „Jezu ufam Tobie”. 

W godzinach wieczornych rozsta-
liśmy się z panią Alicją (zwiedzanie z prze-
wodniczką mieliśmy wznowić nazajutrz), ale 
oczywiście nie oznaczało to końca naszego 
poznawania miasta. Wieczorową porą 
udaliśmy się w kierunku miasta, by pełną 
piersią chłonąć jej przedświąteczny klimat, 
kosztując przy okazji specjałów lokalnej 
kuchni. 

Kolejny, ostatni już dzień naszego 
pobytu poświęciliśmy na wizytę w najstarszej 
nekropolii miasta, zwanej cmentarzem na 
Rossie, miejscu bardzo ważnym dla nas Po-
laków. Tu na chwilę zatrzymaliśmy się przy 
grobie matki Józefa Piłsudskiego, gdzie 
pochowane jest także serce Marszałka. Po-
dobnie jak przed trzema laty, kiedy mieliśmy 
okazję przebywać na innym „cmentarzu naro-
dowym” - Łyczakowskim we Lwowie, tak
i tutaj na Rossie doświadczyliśmy, że miejsce 
to jest miejscem jak najbardziej polskim. Na 
Rossie bowiem spoczywają wybitni przed-

Wyruszyliśmy z Gowidlina o godzinie 4.00. Mimo wczesnej stawiciele polskiej inteligencji - profesorowie Uniwersytetu Stefana 
pory wszyscy byli pełni energii i entuzjazmu. Do naszego hotelu Batorego, ludzie polityki, kultury i sztuki.
w Kownie dotarliśmy ok. 16.00 czasu lokalnego. Czas litewski różni się Czas pobytu w pięknym Wilnie powoli dobiegał końca. 
od polskiego o jedną godzinę, w związku z czym nasza podróż Ostatnim punktem pobytu w mieście był udział we mszy świętej. Nie 
w rzeczywistości trwała 11 godzin. Czas umilaliśmy sobie różnymi zapowiadając się wcześniej udaliśmy się do przepięknej barokowej 
grami integracyjnymi oraz śpiewami, dzięki czemu jazda wydawała się świątyni p.w. Św. Ducha, gdzie poprosiliśmy miejscowego proboszcza
znacznie krótsza. Jeszcze tego samego dnia, tuż po zakwaterowaniu, o możliwość uświetnienia mszy naszym śpiewem. Wielkim zasko-
udaliśmy się do gmachu Akademii Muzycznej w Kownie, gdzie odbyła czeniem, a zarazem przeżyciem było powierzenie nam przez ks. gospo-
się uroczysta inauguracja festiwalu. Po jej zakończeniu pozostały czas darza „odprawienie” całej Eucharystii. Wśród członków podróżującej
wolny wykorzystaliśmy na wieczorne zwiedzanie miasta. Następnie z nami po Litwie Scholi 
wróciliśmy do hotelu, gdzie odbyła się jeszcze intensywna próba przed Cantorum Katedry Mu-
odbywającym się nazajutrz wystąpieniem konkursowym, którego zyki Kościelnej gdańskiej 
wszyscy bardzo wyczekiwaliśmy. Akademii Muzycznej 

W piątek rano po śniadaniu i próbie udaliśmy się ponownie do obecny był ojciec Prz-
Akademii Muzycznej, w której odbywały się przesłuchania konkursowe. emek Raczkowski, który 
Mimo wielkich emocji zarówno Discantus, jak i towarzysząca nam przyjął podczas mszy 
w podróży Schola Cantorum (występująca w oddzielnej kategorii), funkcję celebransa, a także 
wykonali przygotowane wcześniej utwory na bardzo wysokim poziomie. wygłosił Słowo Boże. 
Kierownik obu zespołów, Sławomir Bronk, nie krył zadowolenia Miejscowy organista rów-
z naszych wystąpień i nie szczędził nam pochwał. Po obejrzeniu nież oddał nam swe 
pozostałych, biorących udział w konkursie chórów, powróciliśmy do miejsce pracy, dlatego za 
hotelu. Całe popołudnie poświęciliśmy na zwiedzanie miasta oraz poz- kontuarem organowym 
nawanie tamtejszej kultury. Wieczór natomiast przeznaczyliśmy na gry zasiadł Mateusz Kotwica, 
i zabawy integracyjne, m.in. bardzo emocjonujący turniej gry w piłka- a psalm zaśpiewał Patryk 
rzyki, w którego rozgrywki zaangażowali się członkowie chóru oraz Dopke - obydwaj człon-
scholi. kowie Scholi Cantorum. 

Kolejnego ranka udaliśmy się do Filharmonii, gdzie odbyło się Podczas mszy świętej 
podsumowanie całego festiwalu oraz wręczenie nagród. Niesamowitą pieśni wykonały połą-
radością było dla nas otrzymanie srebrnego dyplomu, który - patrząc na czone zespoły - nasz Chór 
poziom pozostałych chórów - był dla nas ogromnym wyróżnieniem. Gdy Discantus wraz ze Scholą 
emocje trochę opadły, wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się w podróż do Cantorum. Po zakoń-
Wilna. czeniu  nabożeństwa  

W stolicy, pod Złotą Bramą, czekała już na nas nasza wsiedliśmy do autokaru, by ruszyć w drogę powrotną do Polski. Czas jak 
przewodniczka, pani Alicja, która spędziła z nami kolejnych kilka zwykle umilaliśmy sobie przyśpiewkami, twórczymi rozmowami oraz 
godzin. Za sprawą pani Alicji mieliśmy okazję podziwiać uroki stolicy zabawami integracyjnymi.
zwanej „Miastem Aniołów”. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem całego Radosław Labuda, foto: nadesłane
miasta, nie sposób opisać słowami jego piękna. Widzieliśmy między 

XXIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Sakralnej, Adwentowej
i Bożonarodzeniowej „Cantate Domino” w Kownie
Srebrne Pasmo dla Chóru Discantus
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W kinie ILUZJON Filmoteki Naro-
dowej 4 grudnia bieżącego roku miała miejsce 
gala finałowa konkursu historyczno-filmowego 
pt. „Bohater drugiego planu”, organizowanego 
przez Muzeum Historii Polski i Wyższą Szkołę 
Filmową z Łodzi. Patronat nad inicjatywą 
sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Konkurs „Bohaterowie drugiego 
planu” kierowany jest do uczniów polskich szkół; 
również tych, którzy znajdują się za granicą. 
Zadaniem uczestników było odnalezienie boha-
tera, który jest związany z ich środowiskiem lo-
kalnym. W I etapie konkursu uczestnicy przy-
gotowywali prace pisemne o tych postaciach. Na-
stępnie autorzy najlepszych zostali zaproszeni na 
warsztaty filmowe realizowane przez łódzką 
Szkołą Filmową. W trakcie ich trwania - dzięki 
współpracy ze studentami szkoły - powstały etiu-
dy filmowe o bohaterach prac. Plany zdjęciowe 
trwały w czasie wakacji, a we wrześniu i paź-
dzierniku zrealizowano montaż i udźwięko-
wienie powstałych filmów.

Łącznie do II etapu zaproszono 5 szkół 
(gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z całej 

W tym miejscu chciałbym podziękować Rodzinie Goszów za Polski. Efektem kilku miesięcy prac pod okiem wykładowców oraz 
udostępnienie materiałów, własnego domu, czasu, serca i ugoszczenie studentów łódzkiej filmówki było pięć etiud filmowych, których czas nie 
nas, jak i ekipy filmowej. Panu Tadeuszowi Majkowskiemu – współpra-mógł przekraczać 10 minut. Wszystkie zaprezentowano podczas 
cownikowi Jana Gosza – za świadectwo prawdy historycznej dane przed uroczystej gali, na której obecni byli przedstawiciele organizatorów, 
kamerą.patronów honorowych oraz medialnych oraz liczne reprezentacje ze 

Piotrkowi Żurawskiemu – niesamowitemu operatorowi filmo-szkół biorących udział w konkursie. Sierakowice stawiły się liczną, bo 
wemu, autorowi zdjęć do naszego filmu, Justynie Król – montażystce za liczącą 50 osób grupą, co możliwe było dzięki wsparciu wójta pana 
ogrom pracy włożonej w montaż filmu, Łukaszowi Kaczmarskiemu za Tadeusza Kobieli oraz dyrektora gimnazjum pana Krzysztofa Andrys-
udźwiękowienie dopracowane w najmniejszych szczegółach. Wykła-kowskiego. 
dowcom szkoły filmowej – pani Dorocie Wardęszkiewicz i panu Macie-Jury pod przewodnictwem prof. Macieja Drygasa, w składzie: 
jowi Drygasowi za szczerą i konstruktywną krytykę i uświadomienie, Eliza Dzwonkiewicz, Gabriela Sierocińska-Dec, prof. Antoni Dudek, 
czym jest Kino. Pani Annie Sieczych za opiekę produkcyjną w Łodzi. Paweł Woldan przyznało główną nagrodę naszemu zespołowi w skła-
Pani Gabrieli Sierocińskiej-Dec z Muzeum Historii Polski za wszystko dzie: Monika Cyperska, Julia Stencel, Jakub Bigus przy udziale Jakuba 
(bo trudno tutaj to wymienić).Różnickiego za etiudę filmową  pt. „Jan Gosz – historia dobrem pisana”. 

Na sam koniec najważniejsze podziękowania – Monice, JuliiZdjęcia są autorstwa Piotra Żurawskiego, a montaż wykonała Justyna 
i Jakubowi – bez Was by tego wszystkiego nie było; to co poznaliście – Król. Nagrody wręczał m. in. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert 
kawałek historii Sierakowic, wspaniałych ludzi i nowe miejsca – to naj-Kostro.
większa nagroda. Wawrzynowi (PPW) – zeszłorocznemu absolwentowi Etiudy filmowe będą niebawem dostępne w Internecie na por-
naszego gimnazjum – Jakubowi Różnickiemu – autorowi i wykonawcy talu MHP, a także prezentowane w grudniu 2015 r. i w styczniu 2016 r.
utworów w filmie – słowo ostanie: masz chłopaku naturalny, przez Boga w Sieci Kin Studyjnych w kilku miastach na terenie całego kraju.
dany talent i ten rodzaj odwagi, o który u dzisiejszej młodzieży trudno – Dla naszej ekipy docenienie ze strony jury i publiczności było 
nie wstydzisz się i nie boisz pisać i rapować o wartościach, co częste nie bardzo miłe, jednak najważniejsza dla nas był inny fakt: na sali była 
jest.obecna Rodzina Pana Jana Gosza – Jego żona Agnieszka, córka Justyna

11 stycznia bieżącego roku na adres szkoły osobiste gratulacje z rodziną, syn Damian z rodziną oraz dzieci najstarszej córki Joanny. Te 
dla laureatów przysłała pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Naro-niespełna dziewięć minut filmu, jako wyraz szacunku i uznania dla 
dowej – patron honorowy konkursu.działalności i postawy Jana Gosza dedykujemy właśnie im. Najważ-

Jak wynika z zapowiedzi Muzeum Historii Polski – finałowe niejszym z naszej perspektywy momentem było zaproszenie przez 
etiudy zostaną opublikowane na początku lutego bieżącego roku, między organizatorów na scenę Pani Agnieszki Gosz i wręczenie Jej symbo-
innymi za stronie internetowej MHP.licznej wiązanki kwiatów. Wzruszenie było ogromne. I to – dla nas naj-

Adrian Klawikowskicenniejsze.
Foto: nadesłane

Filmowe GRAND PRIX dla uczniów gimnazjum z Sierakowic
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Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej początek rozegrano mini turniej piłki nożnej juniorów, zorganizowany 
Pomocy w gminie Sierakowice zebrano rekordową kwotę 27.463,61 zł. przez Klub Sportowy FC Gowidlino pod kierownictwem Krzysztofa 
Podobnie jak w latach ubiegłych, fundusze zostaną przeznaczone na za- Kolke. Następnie pełen energii MARATON FITNESS prowadzony 
kup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla przez Sylwię Pobłocką, Milenę Gilmajster oraz Łukasza Piekarskiego. 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Oprócz atrakcji sportowych w hali cały czas była czynna darmowa 
FOTOBUDKA obsługiwana przez Mateusza Tredera. Można było także 
spróbować wypieków „Młodych kucharzy” z Zespołu Szkół Ponad-

W dniu finału, czyli 10 stycznia, pięćdziesięciu wolontariuszy gimnazjalnych w Sierakowicach. Na zakończenie zagrali koszykarze, 
– uczniów Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, Zes- którymi dowodził Mateusz Lis. Emocji nie zabrakło także podczas 
połu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej licytacji koszulek i innych gadżetów. 
w Sierakowicach, Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej oraz Zespołu 
Szkół w Gowidlinie – mimo mrozu, od wczesnych godzin rannych do 
wieczora kwestowało na ulicach gminy Sierakowice. 

Po zakończeniu programu sportowego rozpoczęło się liczenie 
pieniędzy. Wolontariuszy wspomagały kasjerki z Banku Spółdzielczego 
– Wioletta Młyńska i Joanna Adamczyk. Suma zebrana dzięki licytacjom 
i do puszek wolontariuszy wszystkich bardzo mile zaskoczyła. Okazało 
się, że zebrano rekordową, jak dotąd, kwotę 27.463,61 zł. Po raz kolejny Ale zbiórka pieniędzy, to nie wszystko. Organizatorzy siera-
mieszkańcy gminy Sierakowice udowodnili, że serca mają wielkie i nie kowickiego finału po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców szereg 
są obojętni na potrzeby innych.atrakcji, nie tylko sportowych. O godz. 13.00 w hali sportowej siera-

kowickiego gimnazjum, gdzie mieścił się także sztab finału WOŚP, roz-
Nadesłane, foto: Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego Sierakowicach 

poczęły się przygotowane przez organizatorów sportowe atrakcje. Na 

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagrała po raz 24.
Rekordowy finał w Sierakowicach

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Kartuskiego do 
korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji prawniczych.  

Porady odbywać się będą co 2 tygodnie w siedzibie Fundacji 
Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom w Kartuzach: 

ź piątek, 29 stycznia, godz. 14.00-16.00
ź piątek, 12 lutego, godz. 14.00-16.00 
ź piątek, 26 lutego, godz. 14.00-16.00 
Miejsce: Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom 

i ich Rodzinom; Kartuzy, ul. Kościerska 11i; .http://fundacjapomorskie.pl

Bezpłatne porady
i konsultacje prawnicze Składam serdeczne podziękowanie

firmie ELWOZ
za zainstalowanie świątecznych dekoracji.

Na rozpoczynający się Nowy 2016 Rok
życzę wszelkiej pomyślności. 

Grażyna Warmowska, sołtys Szklanej 
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Towarzystwu Przyjaciół Ucznia HORYZONT, działającemu nigdy nie były anonimowe, każdy podpisywał się swoim imieniem
przy sierakowickim gimnazjum, udało się wiosną 2015 roku pozyskać i nazwiskiem biorąc „po obywatelsku” odpowiedzialność za zamiesz-
grant z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt pt. „Obywatel czane w Internecie treści.
– na własne oczy”, którego łączna wartość wynosi 98.626,64 zł. Kilka liczb dotyczących projektu:
Operatorem MPiPS jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), zaś ź 44 uczestników bezpośrednich (prawie 800 pośrednich),
wsparcia finansowego udzieliła także Gmina Sierakowice. Dodatkowo ź 234 przepracowane godziny,
Wójt Gminy Tadeusz Kobiela oraz Starosta Powiatu Kartuskiego objęli ź 4600 kilometrów po Polsce,
projekt swoim patronatem honorowym. ź 147 artykułów na stronie www.mlodesierakowice.pl,

ź 748 zdjęć w galerii,
ź 194 posty na Facebooku,
ź 424 polubienia na fb,
ź ponad 70 000 odwiedzin strony,
ź 7 laureatów Gminnego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, którzy 
polecieli na wyjazd studyjny do Krakowa: Tomasz Bulczak – KO 
Kamienica Królewska, Zofia Walkusz – KO Sierakowice, Aleksandra 
Olejnik – KO Gowidlino, Łukasz Stankowski – KO Kamienica Królew-
ska, Zuzanna Młyńska – KO Sierakowice, Natalia Wolska – KO 
Gowidlino, Patrycja Król – KO Tuchlino.

To tylko niektóre wskaźniki, ale pokazują jak nasza młodzież 
umie się zorganizować, jak potrafi działać, jakie drzemią w niej pokłady 
kreatywności i chęci do działania na rzecz wspólnego dobra.

17 grudnia 2015 roku w sali plenarnej Urzędu Gminy odbyło 
się podsumowanie projektu, na którym obecni byli wszyscy uczestnicy, 
dyrektorzy szkół oraz inni zaproszeni goście – w tym Wójt Gminy 

Inicjatywą zostali objęci uczniowie czterech największych Sierakowice pan Tadeusz Kobiela oraz przedstawiciel Starostwa 
gimnazjów gminy. Działania dotyczyły zwiększenia udziału młodzieży Powiatowego w Kartuzach – pan Mateusz Szulc, dyrektor Wydziału 
w życiu publicznym, wzrostu świadomości obywatelskiej i zaszczepienia Strategii i Rozwoju. Podczas spotkania każdy z KO przedstawił swoją 
sensu udziału w życiu wspólnoty lokalnej gminy, powiatu, wojewódz- prezentację podsumowującą projekt z własnej perspektywy. Dodatkowo 
twa, a także w skali całego kraju i UE. 

Początkowo w każdej ze 
szkół drogą demokratycznych wybo-
rów wyłoniono Szkolne Komitety 
Obywatelskie, które łącznie utworzyły 
Młodzieżową Radę Gminy Sierako-
wice w składzie po 11 przedstawicieli 
z Kamienicy Królewskiej, Gowidlina, 
Tuchlina i Sierakowic. Brali oni 
istotny udział w przebiegu projektu nie 
tylko jako uczestnicy wszystkich dzia-
łań, ale także na etapie decyzyjnym – 
część działań Komitety koordynowały 
samodzielnie.

Jednym z istotniejszych 
założeń projektu było osobiste do-
świadczenie uczestników „na własne 
oczy” – były zatem spotkania z przed-
stawicielami władz każdego szczebla 
– od sołtysa, radnego, wójta, przez 
starostę powiatu, marszałka woje-
wództwa; a na sejmie, kancelarii 
premiera, prezydenta i Parlamentu 
Europejskiego kończąc. Nie były to 

najbardziej aktywni uczestnicy (najwięcej artykułów, postów na FB, 
tylko kurtuazyjne wizyty, podczas wielu z nich uczestnicy mieli okazję 

przeprowadzonych wywiadów, ankiet itp.) otrzymali upominki, zaś 
rozmawiać, dyskutować, pytać przedstawicieli o wszelkie sprawy 

każdy uczestnik certyfikat poświadczający ukończenie projektu.
związane z ich działaniami. 

Pomysłodawcy i realizatorzy mają nadzieję, że choć u części 
Drugim kluczowym zagadnieniem było stworzenie i działanie 

młodzieży projekt zaszczepił nieco bardziej świadome i krytyczne 
informacyjnego portalu internetowego młodzieży naszej gminy – taki też 

spojrzenie na kwestie obywatelskie, zachęcił do działania i pokazał 
powstał i nadal funkcjonuje pod adresem  . To 

możliwości, w których można się realizować dla rozwoju własnej wsi, 
właśnie tam – całkowicie samodzielnie, po przeprowadzonych wcześniej 

gminy, powiatu czy kraju. Może to właśnie ktoś z uczestników projektu 
warsztatach medialnych z zakresu dziennikarstwa, prawa i obróbki 

„Obywatel – na własne oczy” będzie radnym, wójtem, posłem czy euro-
grafiki – uczestnicy publikowali swoje relacje z działań, informacje z ich 

deputowanym w niedalekiej przyszłości.
lokalnych społeczności, z życia szkoły itp. Dodatkowo utworzyli

W tym miejscu Zarząd TPU „Horyzont” – realizator projektu – 
i zarządzali profilem na Facebooku, gdzie również toczyło się ożywione 

dziękuje pani Karinie Jaroszewskiej, panom Tomaszowi Ziemannowi
życie.

i Adrianowi Klawikowskiemu, którzy także wolontarystycznie projekt 
Portal będzie funkcjonował nadal, dając możliwość nie tyle 

przygotowali, przeprowadzili a obecnie finalizują rozliczenia i sprawy 
śledzenia tego, co działo się w ramach projektu „Obywatel – na własne 

formalne.
oczy”, ale stojąc także otworem dla każdego ucznia gminy Sierakowice, 

Zapraszamy na stronę internetową , 
chcącego poinformować społeczność o działaniach czy wydarzeniach

by przekonać się na własne oczy, czym był nasz projekt.
z jego szkoły czy miejscowości. Najbardziej cieszy fakt, że publikacje 

www.mlodesierakowice.pl

www.mlodesierakowice.pl

Podsumowanie projektu „Obywatel – na własne oczy”

Adrian Klawikowski, foto: nadesłane
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183 uczestników zostało przesłuchanych podczas VI Rozdanie nagród nastąpiło po dwóch pierwszych kategoriach 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy oraz po zakończeniu każdej następnej. Tegorocznymi nagrodami były 
Warmowskiej. Konkurs, jak co roku, odbył się w Małej Szkole w Szopie, nowe książki Ewy Warmowskiej, dyplomy i bożonarodzeniowe gliniane 
gdzie autorka wierszy i fraszek prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego. bombki. Książkę i dyplom otrzymał każdy z uczestników konkursu oraz 

Uczniów przydzielono do kilku kategorii: zerówka i młodsi, każdy z nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Książki 
uczniowie klas I-III z rocznika 2006-2007, uczniowie klas I-III z rocznika trafiły także do szkół, z których pochodzili uczestnicy.
2008-2009, uczniowie klas IV-VI z rocznika 2003-2004, uczniowie klas Tu warto wspomnieć, w jaki sposób powstała nowa książka.

W 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta 
ogłosiło konkurs plastyczny pt. „Wiersze pędzlem malowane”. Celem 
było zilustrowanie wierszy Ewy Warmowskiej i wydanie na koniec roku 
nowej publikacji. Do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt szkół, zaś 
łącznie przesłano do Małej Szkoły w Szopie ponad 900 prac plas-
tycznych! Z tych prac wybrano najciekawsze i to one stanowią ilustracje 
w książce pt. „Dzecynny malowóny swiat”. Każdy z uczestników i każdy 
z opiekunów (oraz każda ze szkół, która brała udział w konkursie), 
których prace znalazły się w książce, otrzymali książkę w nagrodę.

Uczestnicy konkursu plastycznego wywodzili się aż z 114 róż-
nych miejscowości z terenu województwa pomorskiego. Z wykazem 
uczniów, których prace pojawiły się w książce można zapoznać się 
wpisując: 

IV-VI z rocznika 2005-2006, uczniowie gimnazjów, uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczniów oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie: Ewa Warmowska – przewodnicząca, autorka wierszy i fraszek, 
Sabina Lejk – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka 
Huta, nauczyciel j. polskiego w SP i Gimnazjum w Szopie oraz Dorota 
Pawelczyk – była Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Bącka Huta.

Gotową książkę Ewy Warmowskiej można obejrzeć wpisując: 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ewa Warmowska - Wiersze 
Pędzlem Malowane” oraz VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej był współfinansowany przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego oraz przez Gminę Sierakowice.

Laureaci VI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej

Uczniowie - recytatorzy wywodzili się z 80 różnych Kategoria pierwsza: przedszkole, zerówka i młodsi
miejscowości oraz z 41 różnych szkół. 1. miejsce – Izabela Okrój, ZS w Miechucinie;

Przesłuchania trwały 14 grudnia 2015 r. od godz. 9.00 do godz. 2. miejsce – Oliwia Sychta, Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie;
16.30. Z każdej szkoły można było wytypować na konkurs po 3. miejsce – Faustyna Bulczak, SP w Borku Kamiennym.
3 uczestników w danej kategorii. W przyszłorocznej edycji konkursu Wyróżnienia: Zuzanna Treder, Przedszkole Chatka Puchatka w Gowid-
liczba uczestników z danej szkoły zostanie zredukowana do dwóch linie; Jan Wojtas, ZKiW w Dzierżążnie; Beata Cybulska, ZKiW
w kategorii. w Dzierżążnie.

http://malaszkola.eu/2015/11/ewa-warmowska-final-
konkursu-plastycznego-prace-wybrane/

http://malaszkola.eu/2015/11/obejrzyj-najnowsza-ksiazke-ewy-
warmowskiej/

VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
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Na terenie Gminy Sierakowice, od 01.04.2015 r. do 15.12.2015 r., w ramach 
zadania publicznego „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska we współpracy
z uczniami ze Szkolnego Klubu Wolontariusza z Kamienicy Królewskiej i Zespołem Szkół 
w Kamienicy Królewskiej realizowało działania w ramach projektu: „Włącz się na innych”.

W ramach podjętych działań utworzono m.in. świetlicę socjoterapeutyczną dla 
dzieci. Objęci opieką uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Centrum Nauki Eksperyment 
w Gdyni. Dzięki świetnej współpracy wszystkich podmiotów realizujących to ważne 
zadanie udało się również zorganizować Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci 
zamieszkujących Gminę Sierakowice. Oprócz wspaniałej zabawy nasi najmłodsi mieli 
okazję zobaczyć, jak można spędzać czas wolny poprzez udział w konkurencjach 
sportowych, a nawet udało się zorganizować promocję zdrowego żywienia - pokaz 
uświetnił imprezę. 

Kolejnym działaniem w ramach projektu było zapoznanie z podstawowymi 
zasadami prawa ruchu drogowego i prawa karnego. Uczestnicy szkoleń spotykali się z funkcjonariuszami publicznymi, odbyły się również konkursy, 
których celem było podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją były cenne nagrody ufundowane w ramach projektu za 
udział we wszystkich działaniach profilaktycznych.

Nadesłane

Włącz się na innych 

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

Kategoria druga: klasy I – III szkoły podstawowej (2006-2007) Kategoria trzecia: klasy IV-VI szkoły podstawowej (2003-2004)
1. miejsce – Pola Kostuch, ZKiW w Dzierżążnie; 1. miejsce – Miron Łajming, SP Nr 1 w Kartuzach;
2. miejsce – Sandra Hinca, SP w Miechucinie; 2. miejsce – Zuzanna Malek, SP w Borku Kamiennym;
3. miejsce – Julia Plichta, ZS w Goręczynie. 3. miejsce – Anna Andriskowska, SP Nr 1 w Kartuzach.
Wyróżnienia: Wiktor Czaja, ZSP Mała Szkoła w Szopie; Lidia Wyróżnienia: Aleksandra Bojanowska, SP w Bukowinie; Daria Myszk, 
Gurowska, ZS w Sulęczynie; Nadia Pazik, ZKiW w Dzierżążnie. ZKiW w Gołubiu; Karol Marszk, ZS w Tuchlinie.
Kategoria druga: klasy I – III szkoły podstawowej (2008-2009) Kategoria trzecia: klasy IV-VI szkoły podstawowej  (2005-2006)
1. miejsce – Piotr Jaroszyk, SP w Mojuszu; 1. miejsce – Kinga Rasch, SP Nr 2 w Kartuzach;
2. miejsce – Paulina Miotk, SP w Mojuszu; 2. miejsce – Agata Stefańska, SP w Węsiorach;
3. miejsce – Ewa Kotłowska, SP w Sierakowicach. 3. miejsce – Karolina Miotk, SP w Mojuszu.
Wyróżnienia: Andrzej Galiński, SP w Borkowie; Maja Klawikowska, Wyróżnienia: Aleksandra Biłanicz, SP w Baninie; Daria Sychta,
SP w Sierakowicach; Wiktor Wojciechowski, ZKiW w Szymbarku. ZKiW w Gołubiu; Melania Ostrowska, SP w Miszewie.

Kategoria czwarta: klasy I-III gimnazjum
1. miejsce – Kornelia Węsierska, Gimnazjum w Sierakowicach;
2. miejsce – Karolina Szulist, Gimnazjum w Sierakowicach;
3. miejsce – Dominik Ropela, Gimnazjum w Szopie.
Wyróżnienia: Justyna Bronk, Gimnazjum w Miechucinie; Malwina 
Marszałkowska, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach; Natalia Zdrojewska, 
Gimnazjum w Stężycy.
Kategoria piąta: szkoły ponadgimnazjalne 
1. miejsce – Marta Lidzbarska, ZSP Nr 1 w Wejherowie;
2. miejsce – Wiktoria Kozikowska, I LO w Kościerzynie;
3. miejsce – Paulina Szymichowska, I LO w Lęborku.
Wyróżnienia: Marcin Wejer, PCE, ZSP w Lęborku; Martyna Lademann, 
ZSP Nr 1 w Wejherowie; Weronika Płotka, I LO w Kartuzach.

Tekst i foto: nadesłane
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Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach, tak jak w roku poprzednim, poprowadzili 
przedświąteczne spotkanie dla dzieci pt.: „Pierniczki robię sam”. W dniu 
19 grudnia 2015 r., w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy 
Królewskiej, 25-osobowa grupa dzieci miała szansę zamienić się
w cukierników, projektantów ciasteczek, piekarzy i smakoszy własnych 
wyrobów. Dzięki temu większość uczestników po raz pierwszy wy-
korzystała swoje umiejętności kulinarne oraz kreatywne myślenie cha-
rakteryzujące wiek dziecięcy. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. 
Otóż okazało się, że dzieci miały ogromne predyspozycje kulinarne
z zakresu projektowania i ozdabiania ciasteczek. Zwieńczeniem ciężkiej 
pracy był wspólny poczęstunek. 

Każde dziecko otrzymało część swoich wyrobów do domu 
wraz z przepisem kulinarnym i foremką do odciskania ciasta, co pozwoli 
im wrócić do piernikowych wypieków w zaciszu domowym wraz
z rodzeństwem i rodzicami.

Pierniczki robię sam

Tekst i foto: nadesłane

W tym roku WOŚP zagrała swój 
24. finał. Celem tegorocznej zbiórki było  
zaopatrzenie podstawowych oddziałów 
pediatrii w profesjonalny sprzęt ratujący 
życie milionom dzieci w Polsce. Ponadto 
dochody z tejże akcji mają również nieść 
pomoc osobom starszym i wesprzeć 
geriatrię w naszym kraju.

ORW w Szklanej  także przyłączył się do akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauczyciele wraz z mamami naszych 
podopiecznych wykonali pracę w stylu decoupage. W wyniku tej 
współpracy powstały piękne szkatułki, tace i pudełka na chusteczki, które 
za pośrednictwem jednej z mam - Pani Anety Gafki - przekazaliśmy na 
aukcję do Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej Dąbrówce. 

Alicja Wica 
Foto: nadesłane

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Szklanej
wspomaga Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

W naszej pracowni

Efekty naszej współpracy
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W ramach zajęć języka kaszubskiego uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lisich Jamach, z panią Haliną Winczewską na czele, we 
wtorek 1 i 8 grudnia wzięli udział w warsztatach malarstwa na szkle, 
które odbyły się w siedzibie Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej 
Grupy Rybackiej w Chmielnie. Udział uczniów w warsztatach miał na 
celu pobudzenie ich wrażliwości na bogactwo kulturowe regionu. Celem 
zajęć było między innymi pogłębienie więzi lokalnych, wzrost zaan-
gażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokal-
nym.

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i prak-
tycznej. Celem części teoretycznej było zapoznanie uczestników zajęć
z techniką, tematyką i historią malarstwa na szkle oraz tradycją. Dzieci 
poznały podstawowe motywy stosowane w malarstwie, tj. kwiaty, ozdo-
by świąteczne, motywy nawiązujące do tradycji itp. Natomiast w części 
praktycznej uczestnicy poznali między innymi metodę nakładania farb, 
używania pędzli, wykonywania drobnych poprawek malarskich, zasady 
„odbicia lustrzanego”, itp. Poznaną wiedzę wykorzystali w praktyce: 
wybrane prze siebie wzory rysowali na przyniesionych przez siebie 

coraz piękniejsze dekoracje. Powstałe lampiony i świeczniki, w różnej szklanych naczyniach, potem za pomocą pędzli nakładali akrylowe farby. 
aranżacji i różnej wielkości, w zimowe świąteczne wieczory będą Każdy z ogromną precyzją i dokładnością nakładał farby na 
stanowiły piękną dekorację.przygotowane elementy, w skutek czego z chwili na chwilę powstawały 

Anna Reiter, foto: nadesłane

Warsztaty malarstwa na szkle

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach po raz 
kolejny mieli okazję na sportowo świętować Mikołajki. 4 i 7 grudnia 
2015 roku dzieci wzięły udział w imprezie zorganizowanej przez 
nauczycieli: Michalinę Król, Ewę Kasperek, Michała Woźniaka, Sylwię 
Koszałkę, Annę Czaja oraz Kingę Buszman.

Dla uczniów klas 0-VI przygotowano wiele konkurencji 
sportowych oraz artystycznych. Rywalizowali ze sobą ścigając się 
między pachołkami, podrzucając piłeczkami, biegając z kijami 

hokejowymi i temu podobnymi akcesoriami. Uczniowie 
bardzo chętnie konkurowali oraz dopingowali swoich 
kolegów. Na dzieci utalentowane plastycznie czekały 
ciekawe zadania: kolorowały papierowe ozdoby 
świąteczne, przygotowywały plakaty św. Mikołaja, kleiły 
łańcuchy choinkowe. Miały także okazję spróbować sił
w ubieraniu choinki. Na koniec przedstawiciele 
wszystkich klas odebrali poczęstunek w postaci słodkości. 
Na holu głównym przygotowano wystawę wszystkich 
prac wykonanych przez uczestników imprezy.

Świąteczny turniej powoli staje się tradycją.
W tym roku odbył się po raz trzeci. Dzieci z opiekunami
w bardzo miły sposób spędziły ten czas, natomiast 
organizatorzy z wielką radością przyglądali się uczest-
nikom podczas rywalizacji.

Ewa Kasperek, Michalina Król
Foto: nadesłane

Mikołajkowe szaleństwo
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Dnia 16 grudnia 2015 r. w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego Podsumowanie projektu odbyło się na forum szkoły, w obec-
w Sierakowicach odbyło się podsumowanie szkolnego projektu ,,Mate- ności zaproszonych gości, dyrekcji gimnazjum, nauczycieli, liderów
matyka kluczem do sukcesu”, realizowanego w ramach programu i uczniów. W szkole zagościli m.in. dyrektor Zespołu Ekonomiczno-
,,mPotęga”, a finansowanego przez Fundację mBanku. Administracyjnego Szkół w Sierakowicach, kierownik Zakładu Ubez-

Projekt skierowany był do całej społeczności szkolnej i rea- pieczeń Społecznych w Kartuzach oraz Przewodnicząca Rady Rodzi-
lizowany od września do grudnia. W ramach projektu odbyły się: war- ców. Uczniowie naszego Gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli przy-
sztaty z doradcą zawodowym nt. ,,Komunikacji interpersonalnej”, war- gotowali scenariusz uroczystości i aktywnie zaangażowali się w jego 
sztaty z panią dietetyk z Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Poradni Die- realizację. Samodzielnie przygotowali dekoracje i muzykę, wykonali 
tetycznej na temat zdrowego żywienia pod hasłem ,,Oblicz, jak się rekwizyty i stroje do przedstawienia. Tego dnia aula gimnazjum zamie-
odżywiasz, czyli o związku liczb ze zdrowiem gimnazjalisty”. Młodzież niła się w scenę, na której spotkali się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
spotkała się również z przedstawicielem Państwowego Urzędu Pracy goście. Motywem przewodnim uroczystości było ukazanie wielkości, 
w Kartuzach. Grupa uczniów udała się też na warsztaty do Urzędu piękna i użyteczności nauki, jaką jest matematyka. Uroczystość rozpo-

częli uczniowie recytujący wiersze o mate-
matyce. Następnie grupa gimnazjalistów 
przekonywała widzów, że matematyka ma 
zastosowanie w świecie rzeczywistym - w 
,,Pokazie mody” zaprezentowała stroje 
wzorowane na figurach geometrycznych. 
Młodzież, aby przełamać stereotyp, że 
matematyka jest nauką abstrakcyjną, nudną
i mało użyteczną, pokazała, że matematyką 
też można się bawić. Na scenie uczennica 
zaprezentowała swój talent wokalny, śpie-
wając piosenkę o matematyce. Chłopcy
z klas drugich przedstawili własną orygi-
nalną interpretację ,,Jeziora Łabędziego”. 
Wspaniale przygotowane układy taneczne, 
wzorowane na figurach geometrycznych, 
wprawiły od razu wszystkich oglądających 
w świetny humor. Tym łatwiej więc było 
kontynuować ten zabawowy nastrój kolej-
nym wykonawcom, którzy w inscenizacji Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kartuzach.

,,Kłótnia liczb” w zabawny sposób przypomnieli historię i teorię liczb. W Urzędzie Gminy w Sierakowicach gimnazjaliści spotkali się z  panią 
Niezwykle energetycznym i pomysłowym zakończeniem przedstawienia skarbnik i jej pracownikiem, którzy wprowadzili ich w tajniki podatków
był skecz słowno – muzyczny ,,Lekcja matematyki”, przygotowany i opłat. Na spotkaniu w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach prezes 
przez chłopców z klasy drugiej. Wykorzystując teksty piosenek z repertu-tejże placówki zaznajomił uczniów z zasadami funkcjonowania banków. 
aru kilku popularnych zespołów muzycznych w komiczny sposób Po przeprowadzeniu warsztatów i spotkań uczniowie rozwiązywali 
przedstawili oni szkolną rzeczywistość. Występy młodzieży wszystkim zadania matematyczne, przygotowali prezentacje multimedialne i wyko-
zebranym bardzo się podobały. Uczniowie wraz z nauczycielami włożyli nali prace konkursowe na zadany temat.
mnóstwo wysiłku i pracy w ich przygotowanie. Uroczystość zakończył  Klasy pierwsze brały udział w konkursie plastycznym pt. 
pan dyrektor dziękując gościom, nauczycielom i uczniom za współpracę ,,Oblicz, jak się odżywiasz, czyli o związku liczb ze zdrowiem 
i za zaangażowanie w realizacji projektu. gimnazjalisty”. Oto wyniki:

Uczestnictwo w projekcie było ciekawym uzupełnieniem dzia-I miejsce IF – Klaudia Bojanowska i Konrad Bonicki;
łań szkoły związanych z edukacją nie tylko matematyczną. Projekt II miejsce 1A – Karolina Szulist i Natalia Woźniak;
umożliwił nauczycielom pokazanie uczniom, że nauka może być przy-III miejsce IE – Magdalena Bojek i Antonina Król.
jemna i jest narzędziem do osiągania celów w dalszym życiu. Młodzież, Uczniowie klas drugich wykonali prace konkursowe nt. ,,Bądź 
angażując się w działania projektowe, miała szanse na twórcze rozwi-mądry, oszczędzaj!”. Oto wyniki:
janie swoich zainteresowań i zdolności. Podjęte wysiłki i prace przy-I miejsce 2B – Natalia Wolska;
niosły nadzwyczaj pozytywne rezultaty.II miejsce 2G – Alicja Brylowska i Wiktoria Lis

III miejsce 2A – Julia Bednarek i Joanna Peta
Emilia Syldatk, Jadwiga Grabowska, Marzena Garska-Bonicka

Uczniowie klas III wykonali konkursowe prezentacje Foto: nadesłane
multimedialne pt. ,,Ranking zawodów – wybory 
uczniów naszej szkoły.”. Oto wyniki:
I miejsce 3G – Maciej Kuchta;
II miejsce 3B – Dominika Lelek i Paulina Treder;
III miejsce 3E – Kamila Młyńska.

Przyznano również wyróżnienia za pre-
zentację multimedialną ,,Oblicz, jak się odży-
wiasz” następującym uczniom: Natalii Woźniak, 
Karolinie Szulist, Patrycji Bojanowskiej, Sandrze 
Labuda, Zuzannie Czapiewskiej, Klaudii Boja-
nowskiej, Konradowi Bonickiemu, Amelii Treder 
i Martynie Majkowskiej. Za prezentację multi-
medialną ,,Analiza ofert sierakowickich banków” 
wyróżnienia otrzymali: Paulina Młyńska, Prze-
mek Piotrowski, Daria Ciszkowska i Wiktoria 
Bronk.

Podsumowanie projektu „Matematyka kluczem do sukcesu”
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Klasa 3 F z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Siera-
kowicach – laureat Szkolnego Konkursu Historycznego o Puchar Dy-
ektora Gimnazjum – oraz przedstawiciele pozostałych klas trzecich
w grudniu reprezentowali szkołę w stolicy. 

Celem podróży do Warszawy było oddanie hołdu Polakom 
walczącym o wolność i niepodległość, których upamiętnia Grób Niezna-
nego Żołnierza. Uczniowie złożyli również symboliczną wiązankę biało-
czerwonych kwiatów pod pomnikiem patrona gimnazjum – Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Wyjątkową atrakcją dla uczestników wycieczki był udział
w uroczystej gali Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Bohate-
rowie drugiego planu”, podczas której została zaprezentowana zwy-
cięska etiuda filmowa pt. „Jan Gosz – historia dobrem pisana”,  zreali-
zowana przez uczniów sierakowickiego gimnazjum.

Wizyta w Warszawie, spacer po Krakowskim Przedmieściu, 
widok Zamku Królewskiego i Pałacu Prezydenckiego są dla młodzieży 
niezwykłym wspomnieniem, dodatkowo utrwalonym bajkową scenerią 
świąteczną, iluminacjami, święcącymi ozdobami.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu wójta 
gminy Tadeusza Kobieli oraz dyrektora gimnazjum Krzysztofa 
Andryskowskiego. Obu Panom gimnazjaliści wraz z opiekunami składa-
ją gorące podziękowania.

Gimnazjaliści dziękują

Karina Jaroszewska, foto: nadesłane

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia, 
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gdyni zorganizował
w sierakowickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych konkurs kulinarny 
dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa pomor-
skiego. 

Pierwsza Pomorska Sztafeta Kulinarna to konkurs skierowany 
do uczniów szkół biorących udział w szkoleniach przeprowadzanych 
przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. Celem konkursu była m.in. 
promocja sztuki kulinarnej i popularyzowanie tradycji kulinarnej. Wyda-
rzenie poprowadził Krzysztof Szulborski – prezes Stowarzyszenia Ku-
charzy Polskich. 

Zmagania młodych adeptów sztuki kulinarnej oceniało 
profesjonalne jury: Adam Woźniak - szef kuchni Restauracji Mercato 
gdańskiego Hotelu Hilton, Krzysztof Gradzewicz – szef kuchni Restau-
racji Browar Zamkowy Młyn w Olsztynie, Mariusz Gachewicz – szef 
kuchni Restauracji Na Zamku w Gniewie, Andrzej Ławniczak – sekre-
tarz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. 

Komisja, oprócz smaku i wyglądu ocenianych potraw pod 
uwagę brała także właściwe obchodzenie się z żywnością, higienę
i sprawność wykonania, a także oceniała stanowisko pracy.

W oczekiwaniu na werdykt jury uczniowie i zaproszeni goście 
mieli okazję wysłuchać wykładu dr. inż. Witolda Koziraka z Akademii 
Morskiej w Gdyni pt. „Suplementacja – fakty i mity”.Do konkursu zgłosiło się 10 czteroosobowych ekip uczniów

Wreszcie nastąpił długo wyczekiwany moment ogłoszenia z następujących szkół: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 z Kościerzyny, 
wyników. Pierwsze miejsce w zorganizowanej po raz pierwszy Po-Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych z Somonina, Sierakowic, Przod-
morskiej Sztafecie Kulinarnej zajęli uczniowie z Zespołu Szkół kowa, Kłanina, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa, 
Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, drugie – ekipa z Zespołu Szkół Hote-Zespół Szkół Ekonomicznych z Tczewa, Zespół Szkół Gastronomiczno-
larsko-Gastronomicznych z Gdyni, a trzecie reprezentanci Zespołu Szkół Hotelarskich z Gdańska, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
Gastronomiczno-Hotelarskich z Gdańska. Gospodarze konkursu, czyli z Gdyni oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ze Słupska. 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach zajęli Konkurs obejmował dwa etapy. Pierwszy polegał na przy-
szóste miejsce.gotowaniu trzech dań: zakąski w postaci tatara wołowego na sposób 

polski, zupy gulaszowej na sposób kaszubski oraz regionalnego deseru, Tekst i foto: AK
czyli racuchów. W drugim etapie konkursu uczniowie musieli wykazać 
się wiedzą teoretyczną odpowiadając na pytania o tematyce kulinarno-
gastronomicznej.   

Pierwsza Pomorska Sztafeta Kulinarna

Zwycięzcami Pierwszej Pomorskiej Sztafety Kulinarnej
zostali uczniowie z ZSP w Kłaninie
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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
29 stycznia, 26 lutego, 18 marca, 29 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca, 29 Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK tel. 609 180 881 
lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada, 30 grudnia.– Grupa wsparcia dla współuzależnionych ul. ks. B. Łosińskiego 1,
– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 881. Spotkania w czwartki w godz. 8.30 
KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609 180 – 12.00
881).– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”

w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nało-

Z okazji Mikołajek w ZSP I ZSZ w Sierakowicach 
zorganizowany został konkurs „Talent Show”. Każdą klasę repre-
zentowali uczniowie, dzięki którym szkolna aula zamieniła się w podium 
dla talentów. Nasi artyści grali i śpiewali. Wykonawcy wokalnych 
aranżacji wprowadzili nas w wyjątkowy nastrój. Niektórzy rozśmieszali 
publiczność - nie mogło przecież zabraknąć kabaretu! Jak powiedział 
dyrektor ZSP - pan Grzegorz Machola - w każdym z nas drzemią talenty.

Uważam, że aby zostać zauważonym, nie trzeba być celebrytą. 
Nasi rówieśnicy, których spotykamy na szkolnych korytarzach, ci,
z którymi rozmawiamy na co dzień, są najlepszym tego przykładem.

Na scenie znalazły się osoby lubiące rozbawiać publiczność, 
dwie klasy zaprezentowały ciekawe i zabawne kabarety. Nawet nie 
wiedzieliśmy, że mamy tak dużo anielskich głosów w naszej szkole! 

Markowski z IV TA, I miejsce zajęły: Hania Marszk i Kamila Mar-
kowska z II TŻ. Za odwagę sceniczną dziękujemy klasie II a WZ.

Podczas głosowania odbył się jeszcze jeden konkurs na „Miss
i Mistera Mikołajek”. W ramach tej rywalizacji każda klasa musiała 
wytypować parę Mikołajów. Zwracaliśmy uwagę na wyjątkowy szyk, 
grację i oryginalny pomysł. Wszystkim uczestnikom imprezy 
gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w powiatowym 
konkursie „Talent Roku 2016”, gdzie będą reprezentować naszą szkołę. 
Dziękujemy!

Nadesłane, foto: AK

Niektórzy pięknie śpiewali, inni grali na instrumentach. Z roku na rok 
liczba uczestników imprezy Talent Show rośnie. Ten fakt może świad-
czyć o chęci rozwijania muzycznych pasji właśnie w murach naszej 
szkoły. Uczniowie, podobnie jak w zeszłym roku, mogli przyznać 
nagrodę publiczności swojemu faworytowi.

W tym roku Jury postanowiło przyznać nagrody w trzech 
kategoriach, a klasyfikacja przedstawia się następująco:

W kategorii „piosenka” wyróżnienia otrzymali: Martyna Lejk
i Amelia Labuda z klasy I LO; Wioleta Czaja z I TŻA; Natalia 
Kulaszewicz i Alicja Puzdrowska z II TE; Klasa I TE i III TE. Natomiast 
III miejsce w kategorii „piosenka” zdobyła Małgorzata Labuda z IV TŻ; 
II miejsce w tej kategorii zajęła Sylwia Krefft z II LO, a I miejsce 
wyśpiewała sobie Emilia Klawikowska z I LO. Gratulujemy!

W kategorii „kabaret”: II miejsce zdobyli uczniowie z klasy
II TE: Agata Lejk, Natalia Reiter oraz Karolina Pobłocka, I miejsce
w kategorii kabaret oraz nagrodę publiczności zdobyli reprezentanci
III TŻ: Krystian (Bożenka ) Syldatk i Sylwia Olszewska wspierani przez 
Kingę Woźniak.

W kategorii „gra na instrumencie”: II miejsce zdobył Robert 

Artyści na scenę!
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Udział w zajęciach jest bezpłatny
Na wszystkie zajęcia liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie udziału: tel. 58 6816214, 58  684-76-02, gok.sierakowice@gmail.com 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza
na „ZIMOWE FERIE Z GOK-iem 2016”

PONIEDZIAŁEK
15 lutego 2016 r.

WTOREK
16 lutego 2016 r.

ŚRODA
17 lutego 2016r.

CZWARTEK
18 lutego 2016 r.

PIĄTEK
19 lutego 2016 r.

Warsztaty „WITRAŻE”
00godz.10  – 16  

Dzieci powyżej 10 lat

Instruktor:
Joanna Kowalkowska

Miejsce: GOK Sierakowice

00

LOGOPEDYCZNE 
GRYMASY I WYGIBASY

godz. 10  – 11  
dzieci w wieku 4-6 lat

Logopeda:
Aneta Kulwikowska

Miejsce: GOK Sierakowice
 

00 30

CERAMIKA
godz. 10  – 12

GRUPA I
godz. 12  – 14

GRUPA II
dzieci w wieku od 7 lat

Instruktor:
Bożena Zaborowska

Miejsce: GOK Sierakowice

00 00

15 15

RYTMICZNE FERIE
13  – 14

przedszkolaki
14  – 15

od 6 – 13 lat

Instruktor: Natalia Bigus
Miejsce: Orlik

przy SP Sierakowice

00 00

15 15

CZYM BAWILI SIĘ 
NASI DZIADKOWIE

ZABAWKI
Z WŁÓCZEK
I SZMATEK

godz. 10  – 12
dzieci w wieku od 6 lat 

Instruktor: Emilia Reclaf
Miejsce:

GOK Sierakowice 

00 00

PONIEDZIAŁEK
22 lutego 2016r.

WTOREK
23 lutego 2016r.

ŚRODA
24 lutego 2016 r.

CZWARTEK
25 lutego 2016 r.

PIĄTEK
26 lutego 2016 r.

CZYM BAWILI SIĘ NASI 
DZIADKOWIE

ZABAWKI Z PAPIERU
godz. 10  – 12

dzieci w wieku od 6 lat
Instruktor: Emilia Reclaf

Miejsce: GOK Sierakowice

00 00

RYTMICZNE FERIE
13  – 14

przedszkolaki
14  – 15

od 6 – 13 lat

Instruktor: Natalia Bigus
Miejsce: Orlik 

przy SP  Sierakowice

00 00

15 15

LOGOPEDYCZNE 
GRYMASY I WYGIBASY

godz. 10  – 11  
dzieci w wieku 7-9 lat

Logopeda: Aneta 
Kulwikowska

Miejsce: GOK Sierakowice

00 30

WARSZTATY 
MUZYCZNE

godz. 10  – 12
dzieci 8 -12 lat
godz. 12  – 14

dzieci powyżej 12 lat

Muzyk:
Kamil Mądrzyński, Paweł 

Recki
Miejsce:

GOK Sierakowice

00 00

00 00

„Przyrodnicze Ferie 
w LGR KASZUBY” 

w Chmielnie
(film + gry i zabawy)

dzieci w wieku od 6 lat 

(zgody rodziców 
 na wyjazd dzieci 

30z GOK-u o godz.12 )
Miejsce: LGR Chmielno
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Podczas rozgrywanych w dniach 9-10 stycznia w Lublinie 79. 
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym Tomasz Rzeszutek wy-
walczył tytuł Mistrza Polski juniorów. 18-letni sierakowiczanin został 
powołany przez Polski Związek Kolarski do reprezentacji Polski na 
przełajowych mistrzostwach świata w belgijskim Zolder.

Tomasz Rzeszutek pojechał walczyć o medale mistrzostw Pol-
ski w składzie Baszty Bytów, w której trenuje kolarstwo wraz z siostrą 
Zofią od 8 lat. Największą radość oraz emocje licznej, prawie 30-osobo-
wej grupie bytowiaków, wśród których byli także rodzice utalen-
towanych kolarzy z Sierakowic (Bożena i Jarosław) oraz spełniający rolę 
serwisanta starszy brat Piotr (też był kolarzem Baszty), przyniósł złoty 
medal Tomasza Rzeszutka oraz jego przepustka na mistrzostwa świata. 

W niedzielę, 10 stycznia, po nocnym mrozie trasa wytyczona 
w Parku Ludowym była bardzo oblodzona i jazda stawała się ekstre- wów, trudno było zgubić. Gdyby nie jego kłopot z łańcuchem, zapewne 
malnie niebezpieczna. W każdym wyścigu (w drugim dniu mistrzostw doszłoby do ostrej walki na finiszu. Cieszę się niesamowicie z tego tak 
ścigali się juniorzy, kobiety, elita mężczyzn i młodsze grupy mastersów trudno wywalczonego złotego medalu, ale także z tego, że będę mógł 
oraz cyklosportowcy) dochodziło do groźnych upadków. W rywalizacji reprezentować Polskę w przełajowych mistrzostwach świata – powie-
juniorów, gdzie do faworytów miejsc na podium zaliczany był także To- dział za metą zmęczony, ale uszczęśliwiony Tomek, dla którego jest to 
masz Rzeszutek, od startu walka o medale rozgrywała się w dwóch już trzecia koszulka mistrza Polski (poprzednie zdobył jako junior młod-
parach - na prowadzeniu zmieniali się: odważnie jadący bytowiak oraz szy w przełajach i MTB). 
lider krajowego rankingu Paweł Kostrubski z Warmii Biskupiec, a także  Na tym nie koniec sukcesów utalentowanego rodzeństwa – 
goniący ich ze stratą ok. 20 sekund duet Stanisław Nowak z Iskry Gło- jego starsza o rok siostra Zofia w Lublinie wywalczyła 4 lokatę wśród or-
goczów i Tomasz Budziński z LUKS Sławno. Mimo uporczywych prób liczek (zawodniczki w wieku 19-22 lat), a tydzień później w Tarnowie 
dopiero na ostatnim okrążeniu, gdy P. Kostrubskiemu spadł na przesz- zdobyła w tej kategorii wiekowej złoty medal Mistrzostw Polski Zrzesze-
kodzie łańcuch, 18-latek z Sierakowic oderwał się od rywala i pewnie nia Ludowych Zespołów Sportowych, podczas których inna mieszkanka 
sięgnął po mistrzowski tytuł, co dało mu, zgodnie z ustaleniami Komisji gminy Sierakowice - Martyna Krefta z Kamienickiego Młyna - zajęła 6 
Przełajowej PZKol, przepustkę na mistrzostwa świata, które odbędą się miejsce w gronie juniorek młodszych.
30-31 stycznia br. w belgijskim Zolder.

– Jechałem dzisiaj od startu, choć było to bardzo ryzykowne, Kazimierz Kwidziński, prezes zarządu MLKS Baszta Bytów
na maksa, atakowałem cały czas, ale rywala, mimo nieustannych zry- Foto: nadesłane

79. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym w Lublinie
Tomasz Rzeszutek pojedzie na mistrzostwa świata!
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Marian Wnuk-Lipiński, animator sportu pracujący na Orliku w 
Sierakowicach,  uczestniczył w podsumowaniu programu Akademii 
Animatora oraz programu Nasz Orlik w roku 2015. 

Pierwsza część odbyła się w siedzibie Fundacji Rozwoju 
Kultury Fizycznej w Pucku, gdzie podsumowano pracę animatorów, a 
wybranym wręczono tytuły Animatora Eksperta. Animator z Sierakowic 
otrzymał uznanie za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie animacji oraz 
doskonałe zarządzanie Orlikiem w Sierakowicach przy ul. Kubusia 
Puchatka”. 

Następnie w Warszawie, w siedzibie PKOL-u, 10 grudnia 
odbyła się III Ogólnopolska Konferencja programu Nasz Orlik, na której 
nagrodzono animatorów tytułem „Animator Roku”. Na gali nagrodzono 
też „Przyjaciół Orlika”, m.in. takie osobistości jak: Bogdan Wenta, 
Marcin Dorna, Marcin Prus, Krzysztof Krzywicki, Krzysztof Przybył, 
Marek Plawgo, Bartosz Mielecki, Mirosław Marczewski, Marcin Hera, 
Marian Kubalica. Osoby te przyczyniły się do rozwoju programu Nasz 
Orlik i brały czynny udział w Lokalnych Spotkaniach Edukacyjnych, 
które prowadzili Animatorzy Eksperci.

Na gali rozdano także dyplomy nagrodzonym w konkursie 

„Kumulacji Aktywności na Orliku – wygraj spotkanie z mistrzem” 

Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Jednym z nagrodzonych był animator 
z Sierakowic. Przypomnieć należy, że dzięki wygranej w tym konkursie 

Marian Wnuk-Lipińskimożliwy był przyjazd Damiana Łukasika, który przeprowadził trening z 
Koordynator Sportu w Gminie Sierakowicegimnazjalistami z Sierakowic.

Foto: nadesłane

III Ogólnopolska Konferencja programu Nasz Orlik 2015

Dariusz Małecki, Marian Wnuk-Lipiński, Ewa Gwiazda, Bartosz Mielecki

2 stycznia, przy blisko 11-stopniowym mrozie, rozegraliśmy 
noworoczny mecz charytatywny pod nazwą „Gramy Dla Pawła”. 
Zawodnicy V-ligowego zespołu GKS BS Sierakowice, prowadzeni przez 
Marcina Ratke, zagrali z przyjaciółmi, prowadzonymi przez Artura 
Formelę. Przy okazji meczu zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla chorego 
chłopca Pawła Drewiga z Kartuz. Frekwencja dopisała i korków 
zebraliśmy bardzo wiele.

Dziękuję naszym patronom medialnym: Telewizji Wybrzeże 
oraz „Dziennikowi Bałtyckiemu”, a także sponsorom: Przetwórstwu 

Mięsnemu LIS oraz firmie GRAHAM Sierakowice. Do puli sponsorów 
dołączyły sklepy sportowe AN MAR i SPORTGO z Sierakowic. Miłym 
zaskoczeniem była obecność TV SUPERSTACJA, która przeprowadziła 
wywiady z uczestnikami i kibicami. 

Dziękuję Panu Tomaszowi Kotlendze za profesjonalne 
zdjęcia, które można obejrzeć na stronie:

. 

Marian Wnuk-Lipiński
Foto: Tomasz Kotlenga/fotografsierakowice.pl

http://fotografsierakowice.pl/noworoczny-mecz-charytatywny

Noworoczny mecz charytatywny na rzecz Pawła
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w klasyfikacji NAJLEPSZY  ZAWODNIK: Kąkol Jakub – XIX Edycja Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki 
Reklama4YOU and Rulis; nagrodę Fair Play zdobył zespół Gosz-Dach.Sierakowice 2014/2015

Na zakończenie rozgrywek wszystkim drużynom wręczono 
dyplomy, zwycięzcom puchary, medale oraz statuetki, na zakup których Ubiegły 2015 rok rozpoczęliśmy od organizacji XIX Edycji 
środki finansowe otrzymaliśmy od Wójta Gminy Sierakowice, za co Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice 2014/2015. Głównym 
bardzo dziękują organizatorzy tej imprezy sportowej.celem organizacji tej imprezy sportowej jest upamiętnienie wieloletniego 

działacza sportowego naszej gminy -  nieodżałowanego Tadeusza 
Wesółki oraz zagospodarowanie wolnego czasu w okresie zimowym 

V Rodzinny Turniej Halowej Piłki Nożnej Sierakowice mieszkańcom naszej gminy (uczestnikom rozgrywek oraz licznie 
gromadzącej się na meczach publiczności). Do ubiegłorocznych 2015
rozgrywek zgłosiło się 10 dwunastoosobowych drużyn w wieku 15-45 
lat. Rozgrywki trwały od 05.12.2014 do 08.02.2015 roku. Zwycięzcą ligi W dniu 29.03.2015 w sali sportowej Gimnazjum w Siera-
została drużyna Reklama4YOU and Rulis. kowicach został rozegrany V Turniej Halowej Piłki Nożnej Sierakowice 
Tabela końcowa rozgrywek: 2015 pt. „Poprzez Sport Integracja Rodziny i Wychowanie w Trzeź-
1. Reklama4YOU and Rulis - 27 pkt wości”, zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”. 
2. Elhad Daniel Hapka - 22 pkt Turniej ten dotowany był przez Gminę Sierakowice. 
3. Sanitar System - 20 pkt Do sportowej zabawy zgłosiło się 9 rodzin z gminy Siera-
4. Gosz-Dach - 15 pkt  kowice, które rozegrały 20 meczy. Łącznie wystąpiło 77 zawodników
5. We-Met Team - 13 pkt z gminy Sierakowice w wieku 5-58 lat. Pierwszy etap rozgrywek był 
6. LKS Łebunia - 12 pkt podzielony na dwie grupy, z których po 2 drużyny awansowały do półfi-
7. Ajax Wandtke Sierakowice - 9 pkt nałów. Ostatecznie najlepszą drużyną turnieju została rodzina Koszałka.
8. Sporting  Sierakowice - 9 pkt  
9. Janus  Sierakowice - 3 pkt   Klasyfikacja końcowa drużyn (kolejność podano według 
10. Puzdrowo Team - 3 pkt zajętych miejsc):

1. Koszałka
2. Szutenberg
3. Stenka 
4. Reclaf
5. Klejna
6. Hejden
7. Nastały
8. Skrzypkowski
9. Deik

W klasyfikacji na najlepszego zawodnika zwyciężył Szymon 
Marszałkowski (Koszałka), w klasyfikacji na najlepszego bramkarza - 
Jan Wenta z rodziny Koszałka. Najmłodszym zawodnikiem turnieju 
został 5-letni Leon Płotka z rodziny Deik, a najstarszym zawodnikiem 
turnieju został 58-letni Henryk Stenka.  

Zwycięzcom turnieju zostały wręczone nagrody, puchary, 
medale, dyplomy, statuetki itp. Po raz  kolejny zorganizowana impreza 
sportowa o charakterze czysto zabawowym udowodniła, że spo-
łeczeństwo naszej gminy potrafi bawić się na sportowo bez spożycia 
napojów alkoholowych czy też innych środków odurzających. Impreza ta 
przyniosła dużo emocji sportowych, zarówno zawodnikom, jak i licznie 
przybyłej publiczności. Po raz kolejny zawody sportowe pokazały Ponadto po zakończonych rozgrywkach ligi organizatorzy 
zapotrzebowanie na organizację tego typu imprez.wyróżnili nagrodami niżej wymienionych zawodników i drużyny. 

Wyróżnienia w kategorii ODKRYCIE LIGI: Choszcz Marcin - We-Met 
Team, Breza Patryk - Ajax Wandtke, Marszałkowski Szymon - Ajax 
Wandtke Sierakowice; w klasyfikacji NAJWSZECHSTRONNIEJSZY 
ZAWODNIK: Stenka Radosław - Sanitar System; w klasyfikacji 
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Butowski Marcin - Elhad Daniel Hapka;
w klasyfikacji NAJLEPSZY STRZELEC: Miotk Zbigniew - Gosz-Dach; 

Podsumowanie działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice” w 2015 roku
Imprezy masowe oraz turnieje piłkarskie w 2015 roku
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XV Edycja Biegów Ulicznych Wokół Ołtarza Papies-
kiego Sierakowice 2015 - „Jan Paweł II Orędownikiem 
Życia Rodziny w Trzeźwości”

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” w Dniu Papieskim 
(11.10.2015 roku), przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
rakowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, parafii
p.w. św. Marcina w Sierakowicach oraz ZHP w Sierakowicach zorgani-
zował już po raz piętnasty Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego - 
Sierakowice 2015. Biegi zostały zorganizowane, jak sama nazwa 
wskazuje, wokół Ołtarza Papieskiego -  ulicami Cmentarną, Piwną,
ks. Bernarda Łosińskiego, Ceynowy, Dworcową i Parkową. Łącznie 10 
biegów podzielono na osiem kategorii wiekowych: 1 - bieg dzieci (7-8 
lat) do II klasy włącznie; 2 - bieg dziewcząt do IV klasy (do 10 lat); 3 - 
bieg chłopców do IV klasy (do 10 lat); 4 - bieg dziewcząt do VI klasy (do 
12 lat); 5 - bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat); 6 - bieg dziewcząt szkół 
gimnazjalnych (do 16 lat); 7 - bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16 
lat); 8 - bieg główny kobiet powyżej 16 lat oraz bieg główny mężczyzn 
powyżej 16 lat. 

Żukowo, 2. Kurowski Tomasz - Kartuzy, 3. Labuda Andrzej - Szopa. 
W kategorii bieg główny kobiet i mężczyzn łącznie 

wystartowało 14 zawodniczek i zawodników, z których najlepszymi 
okazali się – w kategorii kobiet: 1. Groth Dagmara - Żukowo, 2. Bulczak 
Sylwia - Tuchlino, 3. Bulczak Natalia – Tuchlino; w kategorii mężczyzn: 
1. Wnuk Damian - Wielki Klincz, 2. Wnuk Błażej - Wielki Klincz, 3. 

W kategorii dzieci do II klasy dziewcząt i chłopców łącznie 
wystartowało 27 uczestników, z których najlepszymi okazali się - 
dziewczęta: 1. Hermann Oliwia - Szczenurze, 2. Wolska Agata - 
Tuchlino, 3. Konkel Wiktoria - Tuchlino; chłopcy: 1. Wenta Kacper - 
Tuchlino, 2. Jóskowski Natan - Sierakowice, 3. Młyński Kacper - 
Mojusz. 

W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy łącznie 
wystartowało 41 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi 

Hendrich Rafał - Sierakowice. okazali się - dziewczęta: 1. Konkol Adrianna - Szczenurze, 2. Wenta Julia 
Łączna liczba wszystkich uczestników biegów ulicznych - Tuchlino, 3. Waleśkiewicz Natalia - Wicko; chłopcy: 1. Buśko Mateusz 

wyniosła 139 zawodników i zawodniczek.- Szczenurze, 2. Choszcz Karol - Tuchlino, 3. Pranczk Kacper - Popowo. 
Po zakończonych biegach w poszczególnych kategoriach W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI klasy łącznie 

wiekowych zwycięzcom wręczono nagrody finansowe, rzeczowe, me-wystartowało 29 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi 
dale i dyplomy, a wszystkim uczestnikom i kibicom także pamiątkowe okazali się - dziewczęta: 1. Ciećwierz Julia - Przuszcz Gdański, 2. 
znaczki XV Edycji Biegów Ulicznych. Wszystkich, zarówno Michalak Martyna - Mrozy, 3. Bendzmer Zofia - Lisie Jamy; chłopcy: 1. 
uczestników zawodów, jak i kibiców, poczęstowano drożdżówkami. Adamczyk Kacper - Kartuzy, 2. Lewandowski Filip - Lębork, 3. 

Zawody te dały szansę spędzenia wolnego czasu w sposób Szczepaniak Konrad - Szczenurze. 
czynny zawodnikom jak i całym rodzinom, natomiast publiczności W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych łącznie 
dostarczyły wielu sportowych emocji, a poza tym zapewniono promocję wystartowało 28 uczestników, z których najlepszymi okazali się - 
gminy Sierakowice, która dotowała zorganizowane biegi.dziewczęta: 1. Król Antonina - Sierakowice, 2. Bronk Wiktoria - 

Tuchlino, 3. Klasa Anna - Mściszewice; chłopcy: 1. Groth Patryk - 



25

SENIOR - KLASA OKRĘGOWA, 
runda wiosenna sezonu 2014/2015

W najwyższej klasie rozgrywkowej 
Gminnego Klubu Sportowego, w rozgrywkach 
piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim wziął 
udział zespół GKS BS Sierakowice, wystę-
pujący w klasie okręgowej. W skład drużyny 
weszło 26 zawodników w wieku 16-35 lat.
W rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 zespół 
rozegrał 15 meczy, z których 6 przegrał, a 9 
wygrał. W meczach tych zespół strzelił 26 
bramek i 23 stracił, zdobywając w rundzie 
wiosennej 27 punktów, a w rozgrywkach 
całego sezonu 2014/2015 łącznie aż 53 punkty,  

bardzo duży wpływ na tak dobry wynik Radosław, Stencel Seweryn, Konkel Robert, 
zespołu. Studziński Mateusz, Ochal Jarosław, Mierski 

Cieszy także gra coraz większej Wojciech; dolny rząd od lewej: Kąkol Jakub, 
ilości zawodników z naszej gminy w podsta- Jóskowski Maciej, Bulczak Dawid, Dunst 
wowym składzie drużyny. Należy wspomnieć Maciej, Kuźniarki Rafał, Andrychowski 
o zaangażowaniu w rozgrywkach 2015 roku Łukasz, Gliszczyński Rafał, Hinca Damian, 
sztabu ludzi: od osób ochraniających zawody Gilmajster Krystian, Węsiora Bartłomiej; 
poprzez ratowników medycznych oraz szeregu nieobecni: Garski Arkadiusz, Jankowski 
innych społecznie działających osób, pomaga- Łukasz, Klejna Dawid, Kordyl Adam, Nikel 
jących w przygotowaniu stadionu, transportu Damian, Pawelczyk Damian, Sychta Karol, 
i innych prac pozwalających na prawidłowe Więckiewicz Patryk
funkcjonowanie zespołu w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej.

SENIOR - KLASA OKRĘGOWA, 
Tabela końcowa Klasy Okręgowej sezonu runda jesienna sezonu 2015/2016
2014/2015

W rundzie jesiennej sezonu 
2015/2016, w najwyższej klasie rozgrywkowej 
Gminnego Klubu Sportowego w rozgrywkach 
piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim wziął 
udział zespół GKS BS Sierakowice, występu-
jący w klasie okręgowej. W skład drużyny 
weszło 25 zawodników w wieku 16-34 lata. 

W rundzie jesiennej sezonu 
2015/2016 zespół rozegrał 15 meczy, z których 
5 przegrał, 4 zremisował, a 6 wygrał. W me-
czach tych zespół strzelił 25 bramek i 23 
stracił, zdobył w rundzie jesiennej 22 punkty, 
co po pierwszym etapie rozgrywek ligowych 
dało drużynie dobre 7 miejsce w tabeli. 

Cieszy fakt, że w dalszym ciągu
w zespole 25-osobowym grało w rundzie 
wiosennej aż 12 mieszkańców naszej gminy. 
Drużyna w rundzie jesiennej zagrała na podob-
nym poziomie jak w rundzie wiosennej, mimo 
iż poziom rozgrywek jest zdecydowanie wyż-
szy od poprzedniej rundy - jak pokazuje tabela. 
Uzyskane wyniki, zaangażowanie trenera 
Marcina Ratke i całego zespołu pozwalają 
mieć nadzieję na jeszcze lepsze wyniki 

strzelając 62 bramki i tracąc 44, co wystarczyło drużyny wiosną 2016 roku.
na zajęcie bardzo dobrego 7 miejsca,  pozwala-
jącego na spokojne utrzymanie się w roz-
grywkach klasy okręgowej sezonu 2015/2016. 

Cieszy fakt, że w zespole 26-
osobowym grało w rundzie wiosennej aż 12 
wychowanków i mieszkańców naszej gminy. 
Duży wpływ na dobry występ tej drużyny miał 
trener zespołu Marcin Ratke, który potrafił 
stworzyć kolektyw, drużynę wspierającą się 
wzajemnie w grze jak i poza nią. Należy 
również podkreślić profesjonalne zaangażo- Skład drużyny GKS BS Sierako-
wanie całej drużyny w treningi i mecze wice: górny rząd od lewej: Babiński Artur, 
sparingowe, co z pewnością także miało trener Ratke Marcin, Kolke Damian, Hejden 

Podsumowanie drużyn GKS Sierakowice – sekcja piłki nożnej

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1.
Stolem 

Gniewino 
30  74 23 5 2 104-33

2.
Gedania 
Gdańsk 

30  69 22 3 5 96-36

3.
Orkan 

Rumia MKS 
30  66 21 3 6 103-29

4.
Kamienica 
Królewska 

30  66 21 3 6 74-37

5.
GKS 

Kowale 
30 66 21 3 6 84-47

6.
Olimpia 
Osowa 

30  56 18 2 10 69-57

7.
GKS 

Sierakowice 
30  53 17 2 11 62-44

8. Orlęta Reda 30  46 14 4 12 61-46

9.
Sztorm 
Mosty 

30  36 10 6 14 45-67

10.
Czarni 
Pruszcz 
Gdański 

30  34 10 4 16 54-61

11.
Potok 

Pszczółki 
30  33 9 6 15 48-65

12.
Orzeł Trąbki 

Wielkie 
30  31 9 4 17 54-65

13.
Portowiec 
Gdańsk 

30  24 6 6 18 54-96

14.
Wietcisa 

Skarszewy 
30  18 5 3 22 32-78

15.
Reda 

Rekowo 
Dolne 

30  10 3 1 26 31-112

16.
Wisła 

Steblewo 
30  10 3 1 26 41-139

M. Drużyna M PKT Z R P Bram.

1
Orkan Rumia 

MKS
15  35 11 2 2 38-16

2
Olimpia 
Osowa

15  31 9 4 2 33-17

3
Polonia 
Gdańsk

15
 28
(-2)

9 3 3 38-14

4 GKS Kowale 15  28 9 1 5 37-27

5
Eko-Prod 
Szemud

15 23 6 5 4 26-19

6 Orlęta Reda 15
 23
(-2)

7 4 4 30-29

7
GKS 

Sierakowice 
15  22 6 4 5 25-23

8
KS Kamienica 

Królewska
15  21 6 3 6 29-24

9 Sztorm Mosty 15  20 5 5 5 19-19

10
Orzeł Trąbki 

Wielkie
15  19 5 4 6 19-22

11
Sokół 

Ełganowo
15  18 4 6 5 17-21

12 Czarni Pruszcz 15  18 5 3 7 16-23

13 Start Mrzezino 15  16 5 1 9 27-44

14
Potok 

Pszczółki
15

 12
(-2)

4 2 9 17-28

15
Sporting 
Leźno

15  10 2 4 9 13-29

16
Amator 
Kiełpino

15  4 1 1 13 25-54

Oferujemy:

- Zarybianie jezior, stawów (świadectwo zdrowia) 
  oraz oczek wodnych (ryby kolorowe i stawowe)

- Projektowanie i budowanie oczek wodnych
- Profesjonalne doradztwo
- Pisanie operatów rybackich
- Zakładanie i serwis akwariów

Sierakowice, ul. Kościerska 57   www.zlotaryba.pl
tel. 608 283 407  wlodek.j.siemieniuk@gmail.com

ichtiolog
Włodzimierz Siemieniuk
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zespół bardzo słabych wyników. W rozegranych 9 spotkaniach drużyna 
wygrała zaledwie 2 razy, przegrywając po bardzo słabej grze 7 meczy. 
Zdobywając zaledwie 6 punktów, drużyna uplasowała się na 7 miejscu w 
tabeli. W skali roku w zespole wystąpiło łącznie około 22 zawodników w 
wieku 15-17 lat, głównie mieszkańców gminy Sierakowice.

Liga Juniorów A - grupa Gdańsk, Malbork - sezon 2015/2016

Skład drużyny GKS BS Sierakowice - runda jesienna sezonu 
2015/2016: górny rząd od lewej: Formela Waldemar - Prezes GKS, 
Jóskowski Maciej, Bulczak Dawid, Kąkol Jakub, Gilmajster Krystian, 
Sychta Karol, Hinca Damian, Mierski Wojciech, Gliszczyński Rafał, 
Dunst Maciej, Węsierski Jarosław; dolny rząd od lewej: Andrychowski 
Łukasz, Nikel Damian, Stenka Piotr, Choszcz Marcin, Konkol Damian, 
trener Ratke Marcin, Ochal Jarosław, Kordyl Adam, Ksiuk Dawid, Kolke 
Damian, Więckiewicz Patryk, Szutenberg Gracjan; nieobecni: Hejden 
Radosław, Nikel Damian, Jankowski Łukasz, Lewandowski Bartosz, 
Stencel Seweryn, Studziński Mateusz, Węsiora Bartłomiej

Junior rocznik 1998 i młodsi – rozgrywki sezonu 
2014/2015 oraz 2015/2016

Najstarszym rocznikiem juniorów, biorących udział w 
rozgrywkach ligi wojewódzkiej Gminnego Klubu Sportowego była 
drużyna z rocznika 1998 i młodsi. W skład drużyny weszło 22 
zawodników w wieku 15-17 lat. 

Liga Juniorów B - grupa Gdańsk III, sezon 2014/2015   

Skład drużyny GKS Sierakowice rocznik 1998 i młodsi: Choszcz 
Marcin, Cyperski Maciej, Dampc Krzysztof, Goitowski Jakub, Konkel 
Damian, Kuczkowski Robert, Labuda Daniel, Labuda Krzysztof, Lis 
Maciej, Lis Tomasz, Marszałkowski Szymon, Miotk Szymon, Okrój 
Oliwer, Reiter Jakub, Różnicki Jakub, Sadowski Bartosz, Staniszewski 
Adrian, Stenka Piotr, Tutkowski Michał, Wejer Michał, Wenta Sebastian, 
Przemysław Zwara

JUNIOR rocznik 2002 i młodsi, runda wiosenna sezonu 
2014/2015

W rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 zespół GKS W rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 zespół rozegrał 9 
Sierakowice rocznik 2002 i młodsi wziął udział w rozgrywkach ligi wo-meczy, z których aż 7 wgrał, 2 zremisował, nie doznając żadnej porażki. 
jewódzkiej w kategorii Junior D1 grupa II. Drużyna rozegrała wiosną W meczach tych zespół strzelił 32 bramki i 17 stracił, zdobył w rundzie 
2015 roku 12 meczy ligowych, w tym 6 na wyjazdach oraz 6 na własnym wiosennej 24 punkty, a w rozgrywkach całego sezonu 2014/2015 łącznie 
boisku. Niestety, zespół spisał się bardzo słabo w rozgrywkach ligowych: 27 punktów, strzelając 52 bramki i tracąc 58, co wystarczyło na zajęcie 
z 12 rozegranych meczy zaledwie 2 wygrał, przegrywając pozostałe 10. dobrego 5 miejsca. Podkreślić należy, że zespół nie odniósł wiosną 
Łącznie w skali całego sezonu 2014/2015 drużyna zdobyła zaledwie 9 żadnej porażki. Niestety, poziom rozgrywek jesiennych sezonu 
punktów, co dało jej ostatecznie odległe 12.  miejsce w tabeli. Oprócz 2015/2016 bardzo rozczarował. Brak zaangażowania zawodników w 
meczy ligowych przeprowadzono szereg zajęć treningowych, podczas treningi, jak i same mecze ligowe doprowadziły do uzyskania przez 

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1 Cartusia Kartuzy 18  44 14 2 2 87-16

2 Borowiak Czersk 18  34 10 4 4 51-30

3 KS Grabowo 18 32 10 2 6 42-40

4 Gwiazda Karsin 18  29 9 2 7 50-39

5 GKS Sierakowice 18 27 8 3 7 52-58

6 Kaszubia Kościerzyna 18 24 7 3 8 24-28

7 Brda Rytel 18  21 6 3 9 22-34

8 GKS Przodkowo 18  21 6 3 9 21-36

9 Santana Wielki Klincz 18  17 5 2 11 40-51

10 Wda Czarna Woda 18 9 3 0 15 17-74

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1 Gryf 2009 Tczew 9  27 9 0 0 40-4

2 Żuławy Nowy Dwór Gdański 9  21 7 0 2 48-8

3 Lechia Gdańsk AP 9 17 5 2 2 42-8

4 Cartusia Kartuzy 9 17 5 2 2 26-11

5 Brda Rytel 9 17 5 2 2 20-19

6 Grom Nowy Staw 9 12 4 0 5 34-44

7 GKS Sierakowice 9  6 2 0 7 13-49

8 Amigo Przyjaźń 9  6 2 0 7 11-31

9 Centrum Pelplin 9  6 2 0 7 13-34

10 Powiśle Pawlice-Rakowice 9 3 1 0 8 11-50
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których obecność była wręcz tragiczna. Podstawowy wpływ na tak słabe wyniki, mimo W wiosennej rundzie rewanżowej sezonu 
zmiany trenera, miało zaangażowanie zawodników w treningi jak i mecze ligowe. 2014/2015 zespół rozegrał cztery jednodniowe 
Tragiczna frekwencja na treningach i meczach spowodowała decyzję zarządu klubu GKS turnieje. Łącznie zespół rozegrał 16 meczy, w których 
Sierakowice o wycofaniu tego zespołu z dalszych rozgrywek ligowych. Do rozgrywek wygrał 8, zremisował 2 i przegrał 6, zdobywając 
ligowych zgłoszono około 16 zawodników w wieku 11-13 lat, głównie mieszkańców łącznie 26 punktów, strzelając 28 bramek i tracąc 21. 
gminy Sierakowice. Ostatecznie drużyna zajęła po rundzie wiosennej 

bardzo dobre 2 miejsce w tabeli. 
Liga Juniorów D1 - grupa Gdańsk II - sezon 2014/2015 Przed sezonem, jak i w jego trakcie, oprócz 

meczy ligowych drużyna brała udział w licznych 
zajęciach treningowych, meczach sparingowych oraz 
turniejach halowych. Do rozgrywek rundy wiosennej 
zgłoszonych zostało około 32 zawodników w wieku 9-
11 lat.

Tabela po rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 - 
Junior E1 grupa V
Skład drużyny: górny rząd od lewej: trener Waldemar 
Formela, Regliński Feliks, Kotłowski Dominik, Klajn 
Dominik, Reszka Michał, Beker Jeremiasz, Malek 

Mateusz, Król Tymoteusz, Deik Albert; środkowy rząd 
od lewej: Piask Szymon, Lis Błażej, Grota, Labuda 
Kacper, Czaja Hieronim, Woźniak Artur, Płotka Igor, 
Dejk Jakub, Gosz Dawid, Mechliński Filip; dolny rząd 
od lewej: Labuda Robert, Mielewczyk Dawid, 
Rutkowski Nikodem, Cyman Albert, Bednarek Patryk, 
Gosz Radosław, Cyman Dominik,  Dułak 
Maksymilian, Stencel Aron, Szczęsny Oliwer, Terman 
Marcel; nieobecni: Kuczkowski Franciszek, Klinkosz 
Bartosz, Jereczek Wiktor

Skład drużyny: Bednarek Łukasz, Bojanowski 
Maksymilian, Brylowski Dawid, Dułak Kacper, 
Formela Eryk, Gniba Patryk, Hyriak Jakub, 
Młyński Daniel, Plotka Igor, Rompa Damian, 
Różycki Krzysztof, Rumiński Maksymilian, 
Skorowski Karol, Wittbrodt Klaudiusz, Wolski 
Maciej, Wolski Damian

Junior rocznik 2004 i młodsi, 
rozgrywki rundy wiosennej sezonu 
2014/2015

Do rozgrywek ligi wojewódzkiej rundy 
wiosennej sezonu 2014/2015 Gminny Klub 
Sportowy zgłosił zespół juniorów z rocznika 2004 
i młodsi trenowany przez Waldemara Formelę. 
Drużyna ta wzięła udział w rozgrywkach 
systemem turniejowym „każdy z każdym”. 

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1. Sparta Gdańsk 24 53 17 2 5 81 - 25

2. Olimpic II Gdańsk 24 53 17 2 5 112 - 25

3. GKS Kolbudy 24 51 16 3 5 94 - 22

4. AP Gdynia Dąbrowa 24 46 14 4 6 59 - 43

5. Rozstaje Gdańsk 24 46 14 4 6 68 - 26

6. GKS Przodkowo 24 42 13 3 8 69 - 38

7. Wda Lipusz 24 42 13 3 8 84 - 37

8. Portowiec Gdańsk 24 42 13 3 8 55 - 38

9. Polonia Gdańsk 24 31 9 4 11 56 - 36

10. Gryf Goręczyno 24 19 6 1 17 38 - 64

11. Orzeł Trąbki Wielkie 24 12 4 0 20 16 - 95

12. GKS Sierakowice 24 9 3 0 21 20 - 157

13. KP II Gdynia 24 7 2 1 21 15 - 161

M. Drużyna M PKT Z R P
Bramk

i

1.
Cartusia 
Kartuzy

16 31 13 2 1 54 : 18

2.
GKS 

Sierakowice
16 26 8 2 6 28 : 21

3. GKS Linia 16 25 8 1 7 24 : 20

4.
Cartusia II 

Kartuzy
16 17 4 3 9 27 : 45

5.
FC 

Gowidlino
16 7 1 4 11 11 : 40
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Junior rocznik 2004 i młodsi, 
rozgrywki rundy jesiennej sezonu 
2015/2016

W rundzie jesiennej sezonu 
2015/2016 zespół z rocznika 2004 i młodsi
z GKS Sierakowice rozpoczął rozgrywki 
ligowe systemem „każdy z każdym” w grupie 
10 drużyn z województwa pomorskiego. 
Jesienią drużyna rozegrała 9 meczy ligowych, 
3 na własnym boisku i 6 na wyjeździe. Wygrała 
5
i przegrała 4 mecze, zdobywając 18 punktów, 
strzelając 17 i tracąc 28 bramek zakończyła 
rozgrywki jesienne na dobrym 5 miejscu w 
tabeli. W skład drużyny weszło około 32 

rozegrał 15 meczy, w których wygrał 5, zawodników w wieku 9-11 lat z gminy 
Liga Juniorów D2 - grupa Gdańsk IV - sezon zremisował 8, a przegrał 1; zdobył łącznie 23 Sierakowice. Przed sezonem, i w trackie, 
2015/2016 punkty, strzelając 13 bramek i tracąc 8. przeprowadzono szereg treningów z drużyną

Ostatecznie drużyna zajęła po rundzie i meczy kontrolnych. Cieszy fakt, że od trzech 
Trener Waldemar Formela, Regliński Feliks, wiosennej bardzo dobre 2 miejsce w tabeli. lat nie zmniejsza się liczba zawodników tej 
Kotłowski Dominik, Klajn Dominik, Reszka Przed sezonem, jak i w jego trakcie, oprócz drużyny, którzy są bardzo zaangażowani
Michał, Beker Jeremiasz, Malek Mateusz, meczy ligowych drużyna brała udział w w treningi i mecze zespołu.
Król Tymoteusz, Deik Albert, Piask Szymon, licznych zajęciach treningowych, meczach 
Lis Błażej, Grota, Labuda Kacper, Czaja sparingowych oraz turniejach halowych.
Hieronim, Woźniak Artur, Płotka Igor, Dejk Do rozgrywek rundy jesiennej zgłoszonych 
Jakub, Gosz Dawid, Mechliński Filip, Labuda zostało około 25 zawodników w wieku 7-9 lat.
Robert, Mielewczyk Dawid, Rutkowski 
Nikodem, Cyman Albert, Bednarek Patryk, Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 
Gosz Radosław, Cyman Dominik, Dułak 
Maksymilian, Stencel Aron, Szczęsny Oliwer, 
Terman Marcel, Kuczkowski Franciszek, 
Klinkosz Bartosz, Jereczek Wiktor

Junior rocznik 2006 i młodsi,  
rozgrywki rundy jesiennej sezonu 
2015/2016

Do rozgrywek ligi wojewódzkiej 
rundy jesiennej sezonu 2015/2016 Gminny 
Klub Sportowy zgłosił zespół juniorów z 
rocznika 2006 i młodsi trenowany przez 
Damiana Hinc. Drużyna ta wzięła  udział w 
rozgrywkach system turniejowym „każdy z - Junior E2 grupa VIII
każdym”. W rundzie jesiennej sezonu Skład drużyny GKS Sierakowice - runda 
2015/2016 rozegrała 3 jednodniowe turnieje jesienna sezonu 2015/2016, rocznik 2006 i 
systemem „każdy z każdym”. Łącznie zespół młodsi: Bronk Szymon, Bronk Wiktor, Czaja 

Kacper, Formela Michał, Gosz Radosław, 
Gosz Sebastian, Hendrich Marcel, Kotłowski 
Kacper, Labuda Marta, Labuda Tymoteusz, 
Lew-Kiedrowski Szymon, Malek Wiktoria, 
Mielewczyk Hubert, Piask Dominik, Pobłocki 
Bartosz, Siebert Damian, Soldatke Sebastian, 
Szczęsny Oliwer, Wolski Maciej, Zwara 
Dominik, Zieliński Mateusz, Klajn Szymon, 
Piask Nikodem, Cyman Nikodem, Kobiela 
Antoni.

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1.
Chojniczanka 

Chojnice
9 25 8 1 0 48 - 6

2.
Cartusia 
Kartuzy

9 22 7 1 1 48 - 3

3. Salos Brusy 9 18 6 0 3 30 - 21

4.
GKS 

Przodkowo
9 17 5 2 2 26 - 23

5.
GKS 

Sierakowice
9 15 5 0 4 17 - 28

6.
FC 

Gowidlino
9 12 3 3 3 24 - 17

7. KS Sulmin 9 10 3 1 5 27 - 19

8.
GKS 

Kolbudy
9 6 1 3 5 14 - 26

9.
Sokół 

Ełganowo
9 4 1 1 7 10 - 37

10.
Gryf 

Goręczyno
9 0 0 0 9 5 - 69

M. Drużyna M PKT Z R P Bramki

1.
Cartusia 
Kartuzy

15 36 11 3 1 29 : 3

2.
GKS 

Sierakowice
15 23 5 8 2 13 : 8

3. Cartusia II 15 23 7 2 6 16 : 15

4. GKS Linia 15 20 4 8 3 13 : 7

5.
FC 

Gowidlino
15 16 3 7 5 8 : 10

6.
Gryf 

Goręczyno
15 2 0 2 1 30 : 36
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Działalność naszego klubu nie ogranicza się tylko do informacje na temat naszego klubu będzie można uzyskać na stronie 
organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Zajmujemy się również internetowej: .
społecznie nadzorem nad stadionem gminnym i boiskiem ze sztuczną W imieniu Zarządu Gminnego Klubu Sportowego „Siera-
murawą. Oprócz bieżącej pielęgnacji stadionu w minionym roku do- kowice” chciałbym na koniec jeszcze raz podziękować wszystkim tym, 
konaliśmy, dzięki dofinansowaniu z Gminy Sierakowice, naprawy i kon- dzięki którym klub nasz może funkcjonować dla dobra społeczności 
serwacji dalszej części ogrodzenia, odnowiliśmy wszystkie obiekty znaj- naszej gminy – Dziękuję!
dujące się na stadionie, dokonaliśmy naprawy ławek i wymiany uszko-

Waldemar Formela - Prezes GKS Sierakowicedzonych siedzisk dla kibiców, w części wykonaliśmy z otrzymanych 
Foto: nadesłanedotacji gminnych remont budynku gospodarczego na stadionie w Siera-

kowicach oraz szereg innych prac mających na celu estetyczny wygląd 
całego obiektu sportowego. Nie byłoby takiego ogromu działań, gdyby 
nie pomoc wielu instytucji i sponsorów. Największą pomoc, bez której 
klub by nie istniał, otrzymujemy już od początku istnienia od lokalnego 
Samorządu Gminy Sierakowice. Dlatego też chcielibyśmy bardzo po-
dziękować Władzom Gminy Sierakowice za wspieranie naszego stowa-
rzyszenia. Również wielkie podziękowania składamy Zarządowi Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach, który od wielu lat pomaga klubowi,
a od czterech jest głównym sponsorem zespołu seniorskiego GKS BS 
Sierakowice, grającego w Klasie Okręgowej. Składamy również podzię-
kowania za wsparcie finansowo-sprzętowe następującym firmom: 
ź Przedsiębiorstwu ELWOZ w Szklanej, 
ź Centrum Handlowemu EXPERT w Sierakowicach, 
ź Hurtowni Pianki Poliuretanowej PIANPUR w Kiełpinie, 
ź Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, 
ź Przetwórstwu Mięsnemu LIS w Sierakowicach, 
ź Gminnej Spółdzielni SCh w Sierakowicach, 
ź Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu SKIBIŃSKI w Sierakowicach, 
ź PHU RIBENA w Wygodzie Sierakowskiej,
ź GRAHAM w Sierakowicach,
ź Salonowi Fryzjerskiemu MARTA, 
ź Przedsiębiorstwu DRYWA, 
ź Firmie Usługi Murarskie Leszek Damaszk 
ź Firmie Usługowo-Handlowej SILPOMP Ryszard Młyński 
i wielu innym firmom i osobom fizycznym, które przyczyniły się do 
sprawnego funkcjonowania naszego klubu, między innymi Panom: 
Edmundowi Bujakowi, Jarosławowi Węsierskiemu-Tesen, Karolowi 
Kąkolowi, Tadeuszowi Ostrowskiemu, Januszowi Byczkowskiemu, 
Zbigniewowi Szramce, Tadeuszowi Wąsowskiemu, Mirosławowi 
Kotłowskiemu, Maciejowi Lewandowskiemu, trenerom i wielu, wielu 
innym działaczom pracującym społecznie dla dobra naszego klubu. 

Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy solidnym Klubem, 
a nasze imprezy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy na-
dzieję, że to co robimy, oprócz satysfakcji z osiągniętych wyników przy-
nosi również splendor dla naszej społeczności, w tym również jest 
znakomitą promocją  naszej Gminy na trenie całego województwa. 

Wszystkie bliższe informacje dotyczące kalendarza imprez 
organizowanych przez GKS Sierakowice w 2016 roku oraz inne 

 www.gkssierakowice-info.futbolowo.pl
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Władza rodzicielska pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo 
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności 

Jakie są podstawy do pozbawienia ojca władzy egzekucji alimentów, wówczas ściganie odbywa się z urzędu. Nie 
rodzicielskiej? Czy pobyt konkubenta w Anglii może być taką każda więc sytuacja, w której obowiązany nie płaci zasądzonych przez 
podstawą? Czy jeśli założę taką sprawę ryzykuję, że Sąd pozbawi tej Sąd alimentów, jest automatycznie przestępstwem. Aby mówić o przes-
władzy także mnie? tępstwie zachowanie dłużnika alimentacyjnego musi mieć charakter 

uporczywy, a przy tym narażać uprawnionego na niemożność zaspo-
Zgodnie z art. 111 § 1 k.r.o.: Jeżeli władza rodzicielska nie kojenia podstawowych potrzeb życiowych. Być może warto zastanowić 

może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice się nad wystąpieniem o zmianę wysokości alimentów, powołując się na 
nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe zmianę stosunków, o jakiej mowa w art. 138 k.r.o.
obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy 
rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone Jazda pod wpływem alkoholu w innym kraju a utrata 
także w stosunku do jednego z rodziców. Ponadto, w ślad za § 1a tegoż polskiego prawa jazdy
przepisu, dodać należy, że: Sąd może pozbawić rodziców władzy 
rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny Zostałem złapany w innym kraju na prowadzeniu pojazdu 
zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie pod wpływem alkoholu. Zagraniczna policja skierowała sprawę do 
interesują się dzieckiem. Sam fakt, że rodzic przebywa w innym kraju, nie tamtejszego Sądu i dostałem zakaz kierowania w tym kraju 
może być podstawą do pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Nie bez samochodem. Moje prawo jazdy wysłano do Polski. Jak je 
racji przyjmuje się, że sąd może uciec się do tego środka dopiero wtedy, odzyskać? Czy mogę jeździć u nas? Czy będę musiał zdawać na nowo 
gdy stosowane dotychczas środki łagodniejsze nie odniosły skutku, bądź egzamin?
gdy ze względu na okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że Musi się Pan udać do Wydziału Komunikacji w Starostwie 
stosowanie tych łagodniejszych środków byłoby bezcelowe - tak Kodeks Powiatowym, gdzie bynajmniej co do zasady prawo jazdy powinno już 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2015 prof. dr hab. Krzysztof na Pana czekać. W praktyce sytuacja może być jednak dużo bardziej 
Pietrzykowski. Ewentualne pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego skomplikowana, włącznie z możliwością jego zagubienia w trakcie 
z rodziców nie rozciąga się automatycznie na drugiego z nich. Co więcej przesyłki z innego kraju do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
pozbawienie władzy rodzicielskiej może się także odnosić tylko do i dalej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A. do organu 
niektórych dzieci danego rodzica, gdy tylko w stosunku do nich zachodzą wydającego dokument. Odpowiedź na dwa kolejne pytania zależy m. in. 
okoliczności wskazujące np. na nadużywanie władzy rodzicielskiej. od tego, czy orzeczony w stosunku do Pana wyrok został przyjęty
W uproszczeniu stwierdzić należy, że wyjazd, na który Pani wskazuje, w Polsce do wykonania, co jest możliwe stosownie do art. 608 § 2 k.p.k.: 
musiałby być połączony z całkowitym brakiem zainteresowania W razie prawomocnego skazania przez sąd państwa obcego obywatela 
dzieckiem, cechując się przy tym długotrwałością. polskiego, osoby mającej miejsce stałego pobytu, posiadającej mienie 

lub prowadzącej działalność zawodową na terytorium Rzeczypospolitej 
Alimenty a więzienie Polskiej, na grzywnę lub w razie prawomocnego orzeczenia wobec niej 

zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 
Żona straszy mnie, że za niepłacenie alimentów wyśle mnie zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu 

do więzienia. Czy jest takie prawo, żebym za samo to, że nie daję na prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie 
dzieci pieniędzy mógł iść do więzienia? Sam ledwo wiążę koniec polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może 
z końcem, to jak mam jeszcze płacić po 1000 zł na 2 dzieci?! Daję, ile wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie 
mogę. Odkąd zachorowałem, zarabiam minimalną krajową i nie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie gdyby tak 
mam możliwości dorobić, a alimenty ustalane były, kiedy pra- się stało lub gdyby pomiędzy Polską a krajem, w którym utracił Pan 
cowałem w Szwecji, zarabiając dużo więcej. Żona, z którą mieszkają licencję istniały stosowne umowy, to ewentualna konieczność 
dzieci, ma dobrą pracę i żyje w dużo lepszych warunkach niż ja. powtórnego zdawania egzaminu uzależniona jest od czasu, na jaki został 

Pan pozbawiony prawa do kierowania pojazdami. Precyzyjna odpowiedź 
Odpowiedź na to pytanie, co najmniej co do zasady brzmi – i rozwiązanie Pana problemu zależy od kraju, w jakim doszło do 

tak. Faktycznie kodeks karny, a dokładnie art. 209 § 1. k.k. przewiduje zdarzenia.
taką możliwość. Jak się w nim bowiem stanowi: Kto uporczywie uchyla 

Radca Prawny Julia Majkowskasię od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby 

Pytania z dopiskiem: „Wiadomości Sierakowickie – Mecenas najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność 
radzi” proszę kierować na maila: julia_majkowska@wp.pl. Odpowiedzi zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, 
na przesłane w ten sposób pytania udzielamy wyłącznie na łamach karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest to 
„Wiadomości Sierakowickich”. W razie dużego zainteresowania przestępstwo ścigane na wniosek uprawnionych podmiotów, do któ-
redakcja zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi na wybrane rych zalicza się: pokrzywdzonego, organ pomocy społecznej oraz organ 
pytania.podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli jednak 

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: poniedziałek 12.30-17.30, wtorek 12.30-17.30, środa 12.30-17.30,

czwartek 8.00-12.30, piątek 12.30-15.00, sobota - za wcześniejszym uzgodnieniem.

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201
zaprasza: poniedziałek 12.30-17.30, wtorek 12.30-17.30, środa 12.30-17.30,

czwartek 8.00-12.30, piątek 12.30-15.00, sobota - za wcześniejszym uzgodnieniem.
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Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. ponad 1000 m2 w Szopie przy drodze gminnej;
wszystkie media przy działce; cena do uzgodnienia; tel. 692  379 693

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

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

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!

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 

Ogłoszenia drobne

pomieszczenie przy ul. Kartuskiej 23A,
łącznie pow. ok. 140 m2,
pomieszczenie (boks) 23 m2,
Sierakowice, ul. Kartuska 23A (sklep Delikatesy, I p.),
pomieszczenie sklepowe w Sierakowicach, ul. Rynek 1 
(po sklepie ogrodniczym).

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartej apteki Aleppo

znajdującej się w Sierakowicach
przy ulicy Kartuskiej 14 a
(przy parkingu, za Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji).

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8-21
sobota 8-16

Gminna Spółdzielnia
,,SCh” w Sierakowicach wynajmie

:pomieszczenia w Sierakowicach

Informacje w siedzibie Spółdzielni w Sierakowicach,
ul. Kartuska 4, tel. 58 68165969 .




