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W związku z zagrożeniem pogryzienia ludzi
i zwierząt przez psy na terenie Gminy Sierakowice, Urząd 
Gminy zwraca się do mieszkańców posiadających psy
o zapobieganie przykrym, a czasem tragicznym sytuacjom 
spowodowanym przez podopiecznych. 

Przypomina się, iż obowiązkiem właściciela 
psa jest między innymi trzymanie go w miejscu i w sposób 
uniemożliwiający mu zaatakowanie i pogryzienie osób 
lub zwierząt.

W tym celu psy powinny przebywać w ozna-
kowanym odpowiednią tabliczką kojcu lub za ogro-
dzeniem zapobiegającym samodzielnemu wydostaniu się. 
Pod żadnym pozorem nie można wypuszczać psa samo-
pas, bez żadnej opieki i kontroli. 

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

Obowiązek szczególnej ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 
kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych”.

Wobec licznych skarg mieszkańców na po-
siadaczy psów, Urząd Gminy wspólnie z Komisariatem 
Policji przeprowadzi kontrolę wszystkich miejscowości 
Gminy Sierakowice pod kątem bezpiecznego utrzymy-
wania zwierząt.

Wójt Gminy Sierakowice
Tadeusz Kobiela  

Komunikat

Zapraszamy
Alior Bank Sierakowice

ul. Lęborska 26
tel. 531 506 785

lub 58 684 62 90

Urząd Gminy Sierakowice informuje, że w dniach 17 marca (czwartek) i 14 
kwietnia (czwartek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy – 
pokój nr 102, pełniony będzie dyżur z udziałem pracownika Urzędu Skarbowego
w Kartuzach w ramach akcji PIT.

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego
w Kartuzach w ramach akcji PIT 

Urząd Gminy w Sierakowicach,
Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje,

iż od 7 marca 2016 r. będzie można pobrać
w tutejszym urzędzie

wniosek o świadczenie „500+”
w formie papierowej

lub elektronicznie ze strony .

Wypełnione wnioski będzie można składać, 
zgodnie z ustawą, od 1 kwietnia 2016 r. 

www.sierakowice.pl

Komunikat
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Od 4 stycznia 2016 r. w dawnych salkach katechetycznych • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
przy ul. ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach działa punkt o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony jest przez się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
organizację pozarządową Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne, się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
gdzie osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy adwokata lub radcy • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
prawnego. ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
Punkt jest czynny w godzinach: ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00; rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
we wtorki od 12.00 do 16.00.
Kontakt telefoniczny: 609 180  837. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej: • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• młodzież do 26. roku życia; • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
• seniorzy po ukończeniu 65 lat; Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy 
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało prawnej:
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 
o pomocy społecznej; społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa 
• kombatanci; w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• weterani; (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub • ważna Karta Dużej Rodziny;
awarią techniczną. • zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodo-
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, wanego;
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej • dokument stwierdzający tożsamość;
obowiązkach; • oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną 
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu lub awarią techniczną.

Źródło: www.sierakowice.plprawnego;

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

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

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

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

Nadesłane Zapraszamy mieszkańców Gminy Sierakowice do udziału
w projekcie. 

Koperta na jesień życia

Trwają prace nad studium wykonalności rewitalizacji linii Gdańsk-Wrzeszcz jest bardzo dobry i zainteresowanie nim jest bardzo 
kolejowej 229 z Kartuz przez Sierakowice do Lęborka. Dokument, który duże. Stąd w dalszym ciągu uważamy, że decyzje podjęte przez 
ma być gotowy we wrześniu, określi zakres inwestycji oraz jej koszty. samorządy, aby przygotować studium wykonalności – pierwszy 
Studium wykonalności będzie się składać z opracowań i analiz niezbędny dokument do realizacji przedsięwzięcia – to była dobra 
obejmujących m.in. wykonalność instytucjonalną projektu, część tech- decyzja. Teraz musimy zaaprobować metodę rewitalizacji i zasady, na 
niczną, planowany zakres rewitalizacji dla każdego wariantu, wybór jakich ma się to  odbyć. Myślimy szerzej, nie jak w przypadku PKM, 
opcji rewitalizacji wraz z uzasadnieniem, analizę ekonomiczną, finan- gdzie budowa kolei była robiona pod kątem przewozów pasażerskich. 
sową oraz środowiskową. Ten kluczowy dokument przygotowuje Chcemy, aby ten szlak był wykorzystywany zarówno do przewozów 
konsorcjum firm z Gdańska: Biuro Projektów Budownictwa Komunal- pasażerskich, jak i towarowych, więc także pod tym kątem będą 
nego S.A. oraz DS Consulting Sp. z o.o. prowadzone analizy. LOTOS Kolej, która jest partnerem naszego 

– Odbyło się kilka spotkań biura planowania w celu porozumienia, potwierdza w dalszym ciągu chęć korzystania z tego 
omówienia stanu technicznego odcinka linii kolejowej z Kartuz do szlaku komunikacyjnego, a to jest jeden z wielu przewoźników – mówi 
Lęborka – informuje Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gminy. – Zbigniew Fularczyk. 
Próbujemy znaleźć techniczne rozwiązanie, aby przywrócić linię do Przypomnijmy, że stronami porozumienia, mającego na celu 
użytku. Dużo będzie zależało od prac geologicznych. Okazuje się, że po rewitalizację linii kolejowej 229, oprócz wspomnianej firmy LOTOS 
20 latach zawieszenia linii kolejowej niektóre odcinki – z uwagi na brak Kolej, są: starostwa powiatowe w Kartuzach, Lęborku i Wejherowie, 
jakichkolwiek prac melioracyjnych – są podmokłe, albo występują duże gminy Kartuzy, Lębork, Chmielno, Linia i Łęczyce, a także PKP Polskie 
osuwiska gruntu, szczególnie na odcinku Kartuzy – Sierakowice. Teraz Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP S.A. 
trzeba znaleźć metodę, aby odcinek ten dobrze, ale tanim kosztem Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Liderem 
doprowadzić do stanu używalności. Poza tym musimy zastanowić się przedsięwzięcia jest Gmina Sierakowice. 

AKnad tym, jak  zminimalizować koszty. Odtwarzanie linii kolejowej od 
początku jest nie do przyjęcia, to są zbyt duże koszty i staje się to nie-
realne. Stąd propozycja wszystkich zainteresowanych stron, aby jeszcze 
raz przeanalizować stan techniczny linii i spróbować obniżyć koszty 
reaktywacji.

Jak zapowiada Zbigniew Fularczyk, kolejnym krokiem będzie 
analiza ekonomiczna przedsięwzięcia: – Po uruchomieniu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej z Kartuz do Gdańska, z zainteresowania 
mieszkańców i ilości osób, która korzysta z tego środka transportu widać, 
że jest sens dalszej rozbudowy kolei na Pomorzu. Mieszkańcy bardzo 
szybko zmieniają swoje przyzwyczajenia z dotychczasowych, gdzie 
korzystali głównie z samochodów i autobusów, na kolej, z prostej racji: 
kolej jeździ punktualnie, bez spóźnień, swoim niezależnym szlakiem
i przy dobrym rozplanowaniu dojazdów można zaoszczędzić sporo 
czasu. Nie ma się co oszukiwać, dojazd do Trójmiasta dzisiaj jest 
niepewny. Z naszej gminy nie ma bezpośredniego połączenia do 
Trójmiasta, a kolej taką gwarancję daje. Ten szlak, który otworzył się na 

Studium wykonalności rewitalizacji kolei już we wrześniu

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

2 (307) luty 2016
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4 lutego w Sierakowicach zostały zorganizowane konsultacje wystawiono za wykroczenia popełnione przeciwko bezpieczeństwu i po-
społeczne w sprawie mającej powstać krajowej mapy zagrożeń bez- rządkowi w komunikacji. Jeżeli chodzi o przepisy z ustawy o wycho-
pieczeństwa. W debacie wzięli udział przedstawiciele Komisariatu Poli- waniu w trzeźwości, to zostały nałożone 22 mandaty. Zastosowano inne 
cji w Sierakowicach, przedstawiciele firm ochroniarskich działających środki oddziaływania wychowawczego, czyli pouczenia, których było 
na terenie gminy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 394. Oprócz tego przeprowadzono 345 postępowań wyjaśniających. 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy W minionym roku na terenie gminy było łącznie 41 wypadków 
Społecznej, a także kluby sportowe, mieszkańcy i media. drogowych, w tym 3 śmiertelne (Karwacja, Łyśniewo Sierakowickie, 

– Głównym celem konsultacji społecznych jest stworzenie ma- Kawle). Jeżeli chodzi o dni tygodnia, to wypadki mają miejsce 
py zagrożeń, która ma być ważnym narzędziem w systemie aktywizacji najczęściej od czwartku do niedzieli, a jeśli chodzi o porę, to w godzinach 
i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym  popołudniowych i wieczornych (14.00-22.00). Najczęstszą przyczyną 
oraz społeczeństwem – mówi aspirant sztabowy Stefan Karcz, kierownik wypadków jest nadmierna prędkość, kolejnymi są: nieudzielenie pierw-
ogniwa prewencji Komisariatu Policji w Sierakowicach. – Mapy te będą szeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między po-
tworzone na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporzą- jazdami. Do wypadków często dochodzi z winy pieszych, stąd apel poli-
dzonych na potrzeby wszystkich podmiotów działających na rzecz zapo- cjantów, aby piesi zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu 
biegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspo- przez jezdnię, a korzystając z dróg poza obszarem zabudowanym po 
łecznym. Oznacza to, że mapy te nie mają służyć wyłącznie policji, ale zmierzchu obowiązkowo zakładali kamizelki odblaskowe.
także innym podmiotom zaangażowanym w stan bezpieczeństwa i po- – Nasi funkcjonariusze bardzo stanowczo reagują na przy-
rządku. Mają odzwierciedlać zagrożenia już zarejestrowane przez nasze padki niezakładania elementów odblaskowych. Staramy się stosować 
służby, a także wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli. środki pozakarne, czyli pouczenia, ale gdy policjanci po raz kolejny 
Mapy mają zawierać prognozy zagrożeń w związku z organizacją zatrzymają tą samą osobę, to nie wahają się ukarać ją mandatem. Okazuje 
różnego rodzaju imprez, służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych się, że nasze społeczeństwo nie jest jeszcze do końca przygotowane, gdyż 
struktur organizacyjnych służb, w tym policji. Mają także umożliwić co tydzień ujawniamy takie przypadki, gdy osoby poruszają się bez ja-
weryfikację publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen kichkolwiek elementów odblaskowych. Szczególnie niebezpieczne jest 
poczucia bezpieczeństwa obywateli z danymi własnymi policji i być to w przypadku uczniów, którzy o zmierzchu wracają ze szkół, więc ape-
jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowie- lujemy o wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe – dodaje asp. sztab. 
dzialnymi za bezpieczeństwo obywateli. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa Stefan Karcz. 
po utworzeniu będą dostępne w Internecie, w formie zarówno opisowej Podczas konsultacji społecznych uczestnicy wskazali miejsca 
jak i graficznej. Forma opisowa będzie zawierać charakterystykę prze- uznane przez nich za niebezpieczne. Jednym z nich jest parking przy 
strzeni publicznej, wyniki badań opinii społecznej, wnioski z debat ulicy Słupskiej, gdzie młodzi kierowcy urządzają niebezpieczne rajdy. 
społecznych, informacje z pracy środowiskowej dzielnicowych, infor- Padła propozycja zainstalowania w tym miejscy monitoringu, co 
macje innych służb lokalnych, dane statystyczne służb odpowiedzial- spotkało się z pełną akceptacją ze strony wójta Tadeusza Kobieli. 
nych za porządek publiczny, w tym policji. Natomiast wersja graficzna to Jednakże realizacja tego przedsięwzięcia będzie uzależniona od środków 
mapa Polski z podziałem na województwa i powiaty. finansowych i strony technicznej.

Mapy zagrożeń będą zawierać informacje nie tylko na temat – Nasi policjanci będą zwracać jeszcze większą uwagę na 
różnego rodzaju przestępstw (przestępstwa gospodarcze, narkotykowe, zachowania kierowców w tym miejscu. Niestety, mieliśmy sygnały, że 
kradzieże, włamania, bójki, pobicia, uszkodzenia mienia, kradzieże osoby już ukarane za nieprawidłowe zachowanie na tym parkingu, nic 
samochodów itp.), ale także informacje na temat zagrożeń wykrocze- sobie z tych kar nie robią i te zachowania powtarzają się, więc policjanci 
niami szczególnie uciążliwymi społecznie, miejsca częstych wypadków – także z wydziału ruchu drogowego z Kartuz -  używając pojazdów nie-
drogowych (zwłaszcza śmiertelnych) oraz badania opinii publicznej. oznakowanych będą obserwować ten parking. Sprawcy będą traktowani 

Podczas spotkania policjanci przedstawili informacje na temat rygorystycznie i stanowczo – zapewnia asp. sztab. Stefan Karcz. 
stanu bezpieczeństwa w gminie Sierakowice i przedstawili statystyki za Inne miejsca wskazane przez mieszkańców, gdzie dochodzi do 
ubiegły rok. Informacje te miały za zadanie uświadomić uczestnikom, zakłóceń porządku, to amfiteatr. Tu też dochodzi do przypadków uszko-
jakie zagrożenia występują na terenie gminy i wskazać dotychczasowe dzeń mienia i aktów wandalizmu. Przy Ołtarzu Papieskim dochodzi 
miejsca niebezpieczne. natomiast do spożywania alkoholu i zachowań negatywnych (zakłócanie 

– W 2015 roku wykrywalność przestępstw na terenie gminy porządku i ciszy nocnej, używanie wulgarnych słów) – tam będą kiero-
Sierakowice była procentowo wyższa w stosunku do całego powiatu. Co wane patrole piesze. Kolejnym problemem, na który zwrócili uwagę 
prawda w różnych kategoriach przestępstw ta wykrywalność była różna, mieszkańcy, jest parkowanie pojazdów na chodnikach w pobliżu kościo-
np. w tzw. kategorii siedmiu podstawowych przestępstw, czyli kradzieże, ła św. Jana. Ma to miejsce głównie w niedziele i święta.  
włamania, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia była to – Do tej pory nasze patrole reagowały, ale apelujemy do 
wykrywalność w granicach 40 procent – dodaje asp. sztab. Stefan Karcz. kierowców o stosowanie się do przepisów ustawy o ruchu drogowym. 

Policjanci z sierakowickiego Komisariatu Policji przeprowa- Ogólnie w 2015 r. w stosunku do roku 2014 wystawiliśmy o 100 procent 
dzili w 2015 r. łącznie 1583 interwencje, w tym 690 interwencji w miej- więcej mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Jest dużo lepiej, ale 
scach publicznych, a 137 interwencji domowych. W czasie interwencji piesi nadal skarżą się na kierowców nagminnie parkujących na 
domowych założono 35 tzw. Niebieskich Kart. Procedurą związaną chodnikach – dodaje asp. sztab. Stefan Karcz. 
z przemocą w rodzinie, z czym wiąże się Niebieska Karta, zajmuje się Kolejne miejsce wskazane przez mieszkańców to lokal Ferajna 
działający w naszej gminie zespół interdyscyplinarny, do którego należy w Sierakowicach. Mieszkaniec Kamienicy Królewskiej zwrócił nato-
dwóch policjantów dzielnicowych. miast uwagę na niebezpieczny, stromy zjazd przy wjeździe do tej miej-

– Nasz wydział prewencyjny prowadzi różnego rodzaju pro- scowości, gdzie kierowcy rozwijają nadmierną prędkość. Policjanci 
gramy, które mają przeciwdziałać wykroczeniom porządkowym. Jest to zapewnili, że zbadają ten problem i jeśli zaistnieje taka potrzeba, to 
m.in. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skierują w to miejsce patrole z urządzeniami do pomiaru prędkości. 
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho- Na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Jeziornej dochodzi do 
lowych, Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Narodowy znacznie większej liczby zdarzeń drogowych w porównaniu do innych 
Plan Działań na rzecz Dzieci i Młodzieży „Polska dla Dzieci”. Staramy skrzyżowań. Przyczyną tych kolizji jest ograniczenie widoczności spo-
się współpracować na bieżąco z lokalnym samorządem, organizacjami, wodowane zadrzewieniem występującym tuż przy ogrodzeniu jednej
ze strażą leśną i rybacką, z klubami sportowymi – kontynuuje asp. sztab. z posesji. Pracownik Urzędu Gminy podjął się negocjacji z właścicielami 
Stefan Karcz. – Nasz zespół patrolowo-interwencyjny w ciągu całego posesji w sprawie przerzedzenia lub wycinki drzew. 
2015 roku wylegitymował 7082 osoby. Jest to duża liczba. Legitymo- Niebezpiecznym miejscem, w którym dochodzi do wielu 
wanie osób miało związek z popełnieniem wykroczeń. W wyniku działań wypadków jest odcinek drogi wojewódzkiej 211 Puzdrowo – Gowidlino. 
prewencyjnych nałożono 430 mandatów karnych, w tym 363 mandaty Padła propozycja, aby oznaczyć trasę znakiem Czarny Punkt. Niestety, 

Powstaje krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
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571 tys. zł to kwota, jaką rozdysponowano dla stowarzyszeń, widlina otrzymało dotację w wysokości 4,5 tys. zł na realizację projektu 
kół gospodyń wiejskich, fundacji i klubów sportowych działających na „Integracja kulturowa”. O tysiąc złotych mniej przyznano Stowa-
terenie gminy Sierakowice. Organizacje będą realizować tegoroczne rzyszeniu na rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta na VII Wojewódzki 
zadania publiczne z zakresu: kultury fizycznej, sportu i rekreacji; nauki, Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej i związany
edukacji, oświaty i wychowania, a także przeciwdziałania uzależnieniom z nim konkurs plastyczny. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa 
i patologiom społecznym oraz z zakresu kultury i sztuki regionalnej. Mojusz otrzymało 2,5 tys. zł na realizację projektu „Nie ma Kaszub bez 

Najwięcej środków, bo aż 396 tys. zł przeznaczono na sport, Kaszubów”. Taką samą kwotę komisja przyznała Kołu Gospodyń 
czyli popularyzację zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz Wiejskich z Kamienicy Królewskiej na projekt „Kuchenne rewolucje po 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Oto wysokość dotacji kaszubsku”. Kolejne projekty realizowane przez Koła Gospodyń Wiej-
przyznanych poszczególnym klubom i stowarzyszeniom: Klub Spor- skich z Paczewa, Lisich Jam i Długiego Krza otrzymały dotacje w wyso-
towy BAT – 122 tys. zł; Gminny Klub Sportowy Sierakowice – 100 tys. kości odpowiednio: 2,4 tys. zł, 1,8 tys. zł oraz 1,6 tys. zł. Komisja nie 
zł; Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska – przyznała dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
70 tys. zł; Wiejski Klub Sportowy F.C. Gowidlino – 68,8 tys. zł; filia w Sierakowicach na realizację projektu „Piękna nasza Polska cała. 
Uczniowski Klub Sportowy LIS – 30 tys. zł. Zgodnie ze złożonymi przez Małopolska”.  
kluby wnioskami, środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zespołów Kwota do rozdysponowania na zadania związane z przeciw-
i sekcji sportowych. Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Ucznia HORY- działaniem uzależnieniom i patologiom społecznym wyniosła 32 tys. zł. 
ZONT, działające przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierako- Komisja przyznała 5 tys. zł Gminnemu Klubowi Sportowemu na orga-
wicach, otrzymało 4 tys. zł na realizację projektu „Wypłyń na głębię 2 – nizację biegów ulicznych wokół Ołtarza Papieskiego. Klub Sportowy 
aktywne wędkarstwo”, a koło powiatowe Polskiego Związku Niewi- BAT otrzymał dotację w wysokości 4 tys. zł na organizację obozu spor-
domych otrzymało dotację w wysokości 1,2 tys. zł na wyjazd rekrea- towego w czasie letnich wakacji. Dotację w wysokości 7 tys. zł otrzy-
cyjno-krajoznawczy „Lubuskie warte zachodu”. mało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska 

Na działania związane z nauką, edukacją, oświatą i wycho- na realizację dwóch projektów: „Tradycja łączy pokolenia” oraz „Zmie-
waniem przeznaczono kwotę w wysokości 108 tys. zł. Została roz- niając siebie zmieniaj rzeczywistość”. Stowarzyszeniu DISCANTUS 
dysponowana pomiędzy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upo- komisja przyznała dotację w wysokości 3,5 tys. zł na projekt „Chór – 
śledzeniem Umysłowym, Koło w Sierakowicach (38 tys. zł) oraz muzyczna aktywizacja drogą zapobiegania uzależnieniom”. Po 3 tys. zł 
Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich z Gowidlina i Lisich Jam, a 2,6 tys. 
w Szklanej (70 tys. zł). Dotacje zostaną przeznaczone na organizowanie zł KGW z Paczewa. Dotację w wysokości 2,9 tys. zł otrzymał Ucz-
transportu i opieki w czasie przewozu wychowanków do Ośrodka niowski Klub Sportowy LIS na organizację turnieju tenisa stołowego. 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sierakowicach oraz Natomiast KGW z Długiego Krza otrzymało 1 tys. zł na realizację pro-
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.  jektu „Gimnastyka umysłu – profilaktyką wieku podeszłego”. Nie przyz-

Łączna wysokość dotacji przyznanych na zadania związane nano dotacji na dwa projekty złożone przez Wiejski Klub Sportowy F.C. 
z kulturą i sztuką regionalną wyniosła 35 tys. zł. Najwięcej, bo aż 11,7 Gowidlino. 
tys. zł przyznano Stowarzyszeniu DISCANTUS na organizację VI Wnioski opiniowała i środki finansowe rozdysponowała ko-
Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej. Sierakowicki oddział Zrzesze- misja w składzie: Tomasz Maszke – przewodniczący, Zbigniew 
nia Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał 4,5 tys. zł na organizację dni ka- Fularczyk, Mariola Klinkosz, Wioletta Bladowska, Jacek Mazur i Marian 
szubskich w szkołach, konkursu wiedzy o regionie i na twórczość lite- Wnuk-Lipiński. 

AKracką w języku kaszubskim. Koło Gospodyń Wiejskich Jezioranki z Go-

Rozdysponowano fundusze dla organizacji pozarządowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już kilka lat temu Interwencje można zgłaszać telefonicznie na bezpłatny numer telefonu 
wycofała się z projektu oznaczania takim znakiem miejsc, w których 997 lub 112, a także na numer telefonu Komisariatu Policji w Sierako-
dochodzi do wielu wypadków. Ale, jak zapewnia asp. sztab. Stefan wicach 58  685 21 50.
Karcz, sprawą zajmą się służby, które są odpowiedzialne za bezpie- – Chcemy zmobilizować społeczność lokalną, aby była 
czeństwo w ruchu drogowym na drogach wojewódzkich i będą zainteresowana tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu i zachęcić do 
rozważane różne rozwiązania.  współpracy z nami, a my także chcemy współpracować z mieszkańcami 

Policja zachęca mieszkańców do zgłaszania różnego rodzaju – dodaje na zakończenie asp. sztab. Stefan Karcz. 
zagrożeń i zapewnia, że żaden sygnał nie będzie zlekceważony. AK

2 (307) luty 2016
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Przypadające w styczniu Dzień Babci i Dzień Dziadka są 
doskonałą okazją do zorganizowania w szkołach i sołectwach święta 
seniorów. Na uroczystości zapraszani są dziadkowie uczniów oraz 
najstarsi mieszkańcy sołectw, a wysoka frekwencja dowodzi, że z roku na 
rok tego typu spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 

Te dwa wyjątkowe święta są także świetną okazją do złożenia 
najserdeczniejszych życzeń wszystkim przedstawicielom starszego 
pokolenia i dobrym momentem, aby podziękować im za ofiarowane 
serce i sprawić, by poczuli, że są potrzebni i kochani.  

Załakowo

W miejscowej szkole podstawowej uroczystość dla Babć, 
Dziadków i Seniorów z sołectwa zorganizowano 21 stycznia. Dla około 

W organizację tego wyjątkowego święta i sprawny jego 
przebieg zaangażowało się wiele osób, także młodzież. Dziewczęta 
podawały na stół coraz to pyszniejsze potrawy, a chłopcy zajęli się 
oprawą muzyczną. W trakcie spotkania przygrywała także „Kapela 
Kazimierza” z Borzestowskiej Huty. 

Nie wszystkim Seniorom stan zdrowia pozwolił na 

siedemdziesięciu gości niespodziankę przygotowali uczniowie, którzy
zaprezentowali świąteczny program artystyczny. Wzruszeni dziadkowie 
z dumą oglądali występy swoich wnucząt. Kolejną atrakcją był występ 
duetu muzycznego pod kierunkiem Leszka Boliboka – skrzypka, muzyka 
Teatru Muzycznego w Gdyni, dawnego członka zespołu „Zajazd”. Duet 
zagrał popularne szlagiery różnych gatunków muzycznych, wzbudzając 
zachwyt słuchaczy. A skoro grała muzyka, to nie zabrakło tańców. Czas 
minął Seniorom w niezwykle sympatycznej atmosferze na rozmowach 

uczestnictwo w obchodach Dnia Babci i Dziadka. Niemniej warto w tym 
miejscu wymienić najstarszych seniorów sołectwa Szklana. Są to: pani 
Wiktoria Lewna licząca 93 lata, pan Anastazy Warmowski (89 lat), pani 
Bronisława Warmowska (88 lat), pani Elżbieta Treder (87 lat) i pani 
Jadwiga Licbarska (85 lat).

Gowidlino

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Gowidlinie rozpoczęto mszą 
św. odprawioną w miejscowym kościele w sobotni poranek 23 stycznia. 
Tuż po mszy Babcie i Dziadkowie – ok. 140 osób – zostali zaproszeni do 
szkoły, gdzie powitała ich dyrektor placówki, Maria Wenta-Barlak. 

ze znajomymi i wspólnym biesiadowaniu przy obficie zastawionych 
stołach. Na zakończenie Babcie i Dziadkowie obejrzeli nowo utworzony 
punkt przedszkolny, do którego uczęszczają najmłodsi mieszkańcy 
Załakowa i okolic. 

Szklana

W tym samym dniu, czyli 21 stycznia, swoje święto obchodzili 
seniorzy w Szklanej. Przybyłych na popołudniową uroczystość bardzo 
serdecznie powitała sołtys Grażyna Warmowska, która złożyła 
wszystkim życzenia i zachęciła do wspólnego świętowania. 

Wielkie święto seniorów, babć i dziadków
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Na początku przed gośćmi zaprezentowali się uczniowie
z programem artystycznym. Młodzież przedstawiła scenki 
humorystyczne z życia seniora, a szkolny chór Kantylena wystąpił
z koncertem kolęd. Na zakończenie części artystycznej najmłodsi 
uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki dla kochanych babć
i dziadków. Uczniowie przygotowali dla gości miłą niespodziankę, 
wręczając kartki z życzeniami i słodkim upominkiem.

i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i laurki. Babcie
i Dziadkowie z wielką uwagą oglądali występy wnucząt i nagradzali je 
gromkimi brawami. 

Po zakończeniu programu artystycznego goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

Nie zabrakło także życzeń od obecnego na spotkaniu wójta 
gminy Tadeusza Kobieli, radnego Janusza Wenty oraz sołtys Gowidlina Sierakowice
Jolanty Dyszer. 

Babcie i Dziadkowie spędzili miłe przedpołudnie przy kawie Około 250 seniorów z Sierakowic i Karczewka wzięło udział 
i pysznych ciastach, a czas minął na rozmowach ze znajomymi. w uroczystości zorganizowanej przez sierakowicki GOPS w sali 

Bieszczadna. Oprócz tradycyjnego poczęstunku organizator przygotował 
Załakowo wiele innych atrakcji. Przed seniorami wystąpił Kaszubski Zespół Pieśni 

i Tańca „Sierakowice”. Nie zabrakło także konkursów. A jak co roku 
Po raz pierwszy zorganizowano Dzień Babci i Dziadka w no- kwiatami i drobnym upominkiem postanowiono uhonorować 

wo powstałym punkcie przedszkolnym w Załakowie. Uroczystość najstarszych seniorów obecnych na spotkaniu. 
odbyła się 28 stycznia. Sala przedszkolna ledwo pomieściła Babcie Wspólna zabawa trwała kilka godzin. Uroczystość była okazją 
i Dziadków, którzy licznie stawili się na zaproszenie wnucząt. do spotkania dawno niewidzianych znajomych, wspólnych rozmów

Przedszkolaki zaprezentowały przed gośćmi swoje umie- i wspomnień. Seniorzy spędzili czas w miłej, sympatycznej atmosferze
jętności wokalne i recytatorskie. Wręczyły także ukochanym Babciom i – jak zapewniają – z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie.

Foto: Mirosław Chaber

2 (307) luty 2016
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Paczewo

W niedzielne popołudnie 31 stycznia w świetlicy w Paczewie 
miała miejsce uroczystość zorganizowana przez tamtejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich dla Seniorów z sołectw Paczewo i Bukowo. 
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Paczewianki, jak co roku, przygotowały dla swoich gości Lisie Jamy
mnóstwo atrakcji. Zadbały o niezwykle miłą i sympatyczną atmosferę,
a że znane są z kulinarnych talentów, to na stole zagościły prawdziwe W Szkole Podstawowej w Lisich Jamach uroczystość dla 
przysmaki. najstarszych mieszkańców sołectw Długi Kierz i Leszczynki 

zorganizowano tradycyjnie w Tłusty Czwartek. Świętowanie Dnia 

Seniora rozpoczęto, jak co roku, mszą św. odprawioną przez ks. kanonika 
Bogdana Drozdowskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Wygodzie 

Z zaproszenia na uroczystość skorzystał także wójt Tadeusz 
Kobiela z Małżonką. Pan Wójt zapewnił, że chętnie odwiedza Paczewo
i niezwykle ceni sobie panującą tu atmosferę.

Przy rozmowach i wspólnym biesiadowaniu czas mijał 
niezwykle szybko. Do tańca przygrywał Janusz Pawelczyk, który 
zachęcał także do wspólnego śpiewu. Członkinie koła, znane także ze 
swoich talentów aktorskich, przygotowały scenkę kabaretową 
zatytułowaną „Wakacje u dziadków”. Panie: Elżbieta Dejk, Agnieszka 
Bronk i Bogusława Bigus fenomenalnie wcieliły się w swoje role, 
wywołując salwy śmiechu u zebranych.  

Podczas spotkania tradycyjnie najstarszym Seniorom 
wręczono kwiaty. Otrzymali je: Zofia Kostuch z Bukowa i Anastazy 
Walkusz z Paczewa. 

Łączyńskiej. Po mszy z programem artystycznym wystąpili uczniowie 
szkoły, którzy zatańczyli i zaśpiewali dla Babć i Dziadków. Po występach 
uczniów był czas na wspólne biesiadowanie, a z okazji Tłustego 
Czwartku na stołach nie zabrakło pączków i innych smakołyków. 

Tekst i foto: AK
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W dniu 23 stycznia 2016 r. w ZS w Kamienicy Królewskiej Na zakończenie swój program artystyczny przedstawiły dzieci 
obchodziliśmy jak co roku Dzień Babci i Dziadka. Od kilku lat nasi z kl. I- III. Wyrecytowały wiersze i wyśpiewały życzenia dla Babć
dostojni Seniorzy chętnie świętują ten dzień ze swoimi wnukami. Tym i Dziadków.
razem zawitało do nas 250 osób. Po występie dzieci złożyły swoim Babciom i Dziadkom 

najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły słodkie upominki. Na nie-
jednej twarzy zagościła radość i pojawiła się łezka w oku. 

Następnie zaproszono sędziwych gości do wspólnej zabawy. 
Do tańca przygrywała kaszubska kapela, która sypała kawałami
i anegdotami jak z rękawa. Natomiast gimnazjaliści odegrali scenki
z życia Seniorów, pokazując w krzywym zwierciadle, jak kiedyś się żyło. 

Jak co roku przygotowano dla gości kilka konkursów.
W pierwszym z nich musieli przetłumaczyć na język polski sześć 
kaszubskich wyrazów: òtrok, riwka, trzënórt, pòsowa, tomata, sklep. 
Zadanie zaskoczyło seniorów i nie było łatwe, ponieważ nikt nie odgadł 
tłumaczenia wszystkich słów. Natomiast kilka osób podało poprawne 
tłumaczenie pięciu wyrazów. 

Zacnych gości powitała pani Dyrektor Hanna Subkowska-
Wójcik, wyrażając zadowolenie, że tak wiele Babć i Dziadków przyjęło 
zaproszenie na tę uroczystość. Nie zabrakło życzeń dla Seniorów. 
Następnie pani Dyrektor zaprosiła na program artystyczny, przy-
gotowany przez nauczycieli i uczniów, życząc wszystkim udanej zabawy.

Drugi konkurs polegał na splataniu warkocza, co dla dziadków 
okazało się nie lada wyzwaniem. Na szczęście z pomocą przyszły panie, 
które troszkę podpowiadały.

Kolejny konkurs wymagał również zręczności i sprytu. 
Dziadkowie porwali swe partnerki do tańca i musieli zdobyć jak 
najwięcej żółtych chustek z butonierki.

Ostatnim zadaniem, tym razem dla Babć, było wbicie gwoździ 
w deskę. O dziwo ochotniczki znakomicie poradziły sobie z tym 
zadaniem. Następnie panie odgadywały, jakie narzędzia są w koszu.

Wspólna zabawa zakończyła się ok. 21.00. Uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka z pewnością pozostanie w pamięci naszych 
drogich gości. Dostarczyła im wiele radości. 

Podziękowania należą się niezastąpionej Pani Dyrektor, która 
niczym wodzirej porywała Babcie i Dziadków do zabawy. Osobne 
podziękowania kierujemy do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ka-

Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, które zaśpiewały 
mienicy Królewskiej za pyszny poczęstunek dla naszych drogich gości, 

piosenkę „Kiedy babcia była mała”. Ten zabawny występ wzbudził 
Rodzicom uczniów, którzy wsparli naszą imprezę słodkimi wypiekami. 

niemało emocji, bowiem dzieci przebrane w dawne stroje pokazały, jak 
Dziękujemy również Sołtysowi Kamienicy Królewskiej panu Ry-

dawniej dziadkowie bawili się w piaskownicy.
szardowi Piaseckiemu oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

Następnie obejrzeliśmy przedstawienie w języku kaszubskim 
w Sierakowicach za finansowe wsparcie całej imprezy.

pt. „Dzéwczã ze sztrëchùlcama”, oparte na jednej z najpiękniejszych
Bez pomocy wielu osób, które trudno wymienić z nazwiska, 

i najbardziej wzruszających baśni Jana Christiana Andersena – 
nauczycieli, wspaniałych i zawsze chętnych do pomocy UCZNIÓW – 

„Dziewczynka z zapałkami”. W baśniowe postaci wcielili się uczniowie 
organizacja tego spotkania byłaby trudna. WSZYSTKIM SERDECZ-

z kl. V i VI b. Ich występom towarzyszyła piękna muzyka. Członkowie 
NIE DZIĘKUJEMY!!!

szkolnego chóru zaśpiewali kolędy: „Cëchô noc”, „Zëmòwé noce”, 
Tekst i foto: nadesłane

„Kòlãda ùbëtkù”.

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
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Uroczystość z okazji Dnia Seniora rozpoczęła się 27 stycznia uczniowie wręczyli własnoręcznie przygotowane upominki, wśród 
o godzinie 11.00 mszą święta w kościele parafialnym p.w. M.B. których znalazły się: laurki, kwiaty, krawaty, świeczniki, naszyjniki,
Częstochowskiej w Tuchlinie. Następnie wszyscy seniorzy udali się do a nawet przyborniki do igieł.
szkoły, aby zobaczyć, co dla nich przygotowali ich wnukowie. Akademia 
rozpoczęła się o godzinie 12.00 przywitaniem bardzo licznie przybyłych 
gości przez dyrektora, który następnie przekazał mikrofon i prowadzenie 
gospodarzom spotkania.

Seniorzy mieli możliwość podziwiana zespołu „Tuchlińskie 
Skrzaty”, który zaprezentował część swojego programu. Dziadkowie 
mieli również możliwość posłuchania piosenek i wierszyków, które 
przygotowali uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami.

Po akademii Goście udali się na poczęstunek, sponsorowany 
przez GOPS oraz sołectwo Tuchlino. Był to nie tylko czas, aby podziwiać 
swoje wnuki na scenie, ale również chwila na spokojną rozmowę ze 
znajomymi, mała odskocznia od codziennych obowiązków. Po 
uśmiechniętych twarzach można było wywnioskować, że ten dzień 
należał do udanych. 

Serdecznie dziękujemy naszym Seniorom, którzy tak licznie 
przybyli do szkoły, którym mogliśmy w ten sposób podziękować za 
wszystko co dla nas robią.Głośne „STO LAT” zaśpiewane przez wszystkich uczniów 

Tekst i foto: nadesłaneoraz nauczycieli wzruszyło niejedną Babcię i Dziadka. Następnie 

„Kochani, dziś uroczystość rzadka bo mamy Dzień Babci oraz Dziadka…”

3 lutego w Szkole Podstawowej w Jelonku odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Seniora. Wzorem lat ubiegłych zaproszono 
Seniorów z sołectw Sierakowska Huta i Nowa Ameryka oraz Babcie
i Dziadków uczniów naszej szkoły. Przybyło dużo seniorów, niektórzy 

czekają na ten dzień cały rok. Jest to bowiem czasami jedyna okazja do 
spotkania się, wspólnych rozmów i biesiadowania. Na uroczystość 
zaproszono gospodarza naszej gminy - pana Wójta Tadeusza Kobielę, 
który zaszczycił nas swoją obecnością. Spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze przy poczęstunku, który przygotowały panie sołtys – p. Jus-
tyna Mielewczyk i p. Teresa Ulenberg. Przybyli Dziadkowie otrzymali 
miłą niespodziankę w postaci termometra i witamin, które wzmocnią ich 
siły. Podczas spotkania pan Wójt z paniami sprawującymi  funkcje 
sołtysów wręczyli kwiaty najstarszym mieszkańcom naszych sołectw. 
Seniorzy mieli okazję podziwiać swoje wnuki podczas krótkiego 
programu artystycznego, przygotowanego przez nauczycieli naszej 
szkoły.

Tekst i foto: nadesłane

Dzień Seniora w Jelonku

2 (307) luty 2016
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21 stycznia w Szkole Podstawowej w Łyśniewie odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie rozpoczęło się 
mszą świętą w intencji babć i dziadków. Liturgię uświetnił chór szkolny 
śpiewając kolędy. Następnie seniorzy udali się na dalszą część 
uroczystości. Gości powitała dyrektor szkoły Janina Leszczyńska.
W części artystycznej dzieci przedstawiły Jasełka oraz montaż słowno-
muzyczny poświęcony babciom i dziadkom. Seniorzy wysłuchali także 
koncertu „Z muzyką przez wieki” w wykonaniu zespołu Viol-Art pana 

Leszka Boliboka, który grał na skrzypcach oraz pana Rafała Rompcy - 
gitara. Potem był słodki poczęstunek i kwiaty dla wszystkich gości. 
Szczególnie uhonorowano najstarszych uczestników spotkania. Czas 
spędzony w szkole upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Mirosława Formela

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Łyśniewie

W poniedziałkowy wieczór 1 lutego 2016 r. po raz trzynasty konaniu: Cezarego Paciorka, 
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania aktorskiej interpretacji Pisma Macieja Sikały i Jerzego Małka;
Świętego w wykonaniu Danuty Stenki, która od początku wprowadzenia z absolutnie dopasowanym do 
kaszubskojęzycznych tekstów do tego ogólnopolskiego projektu inter- nastroju widowiska wokalem
pretuje je dla słuchaczy i widzów. Verba Sacra  odbywa się w wejhe- w wykonaniu Macieja Mieczni-
rowskiej świątyni (w kolegiacie pw. św. Trójcy), w której proboszczem kowskiego. Plastycznej oprawy 
jest ks. prałat T. Reszka. Tegoroczne fragmenty zostały zaczerpnięte dodawał orszak biblijny w wyko-
z księgi Wyjścia, która aktualnie jest w całości tłumaczona z oryginału na naniu Misterników Kaszubskich 
język kaszubski przez o. prof. Adama Sikorę. Tekst kaszubski brzmiał pod kierunkiem Wojciecha Roba-
cudnie w wykonaniu znakomitej aktorki polskiej, która doskonale posłu- kowskiego.

Przy przygotowywa-
niu tekstów do wszystkich ka-
szubskojęzycznych edycji Verba 
Sacra pracował zmarły w ubieg-
łym roku prof. Jerzy Treder. Kie-
dy o. Sikora przekładał fragmen-
ty do tegorocznej edycji, nie 
mógł już liczyć na pomoc 
Profesora w korekcie tekstu. 
Dlatego tłumacz postanowił tę 
edycję poświęcić właśnie Jego 
pamięci. Reżyser widowiska, 
Przemysław Basiński, ogłosił na 
początku wolę tłumacza, prosząc jednocześnie zebranych o wspomnienie 
śp. prof. Jerzego Tredera podczas słuchania.

Verba Sacra  jest projektem trwającym od 2000 roku, 
kaszubskojęzyczna wersja po raz pierwszy wybrzmiała w Wejherowie
w 2003 roku.  Organizatorami przedsięwzięcia są: prezydent miasta 

guje się swoim ojczystym językiem kaszubskim, natomiast te same Krzysztof Hildebrandt, ks. prałat T. Reszka i Uniwersytet im. Adama 
fragmenty po hebrajsku czytał franciszkanin o. Jakub Waszkowiak. Mickiewicza w Poznaniu.

Duchowa uczta nie kończyła się jednakże na mistrzowskim Danuta Pioch
czytaniu, towarzyszyła mu bowiem doskonała oprawa muzyczna w wy- Foto Wanda Lew-Kiedrowska

Danuta Stenka w XIII edycji Verba Sacra

Danuta Stenka i o. Jakub Waszkowiak podczas interpretacji kolejnych fragmentów

Do Macieja Miecznikowskiego
(tak jak i do D. Stenki) ustawiły się 
długie kolejki łowców autografów
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Czemu nie ulec radości, coraz liczniejsza grupa zaproszonych gości). Dzieci prezentowały z grac-
gdy czas nastanie starości. ją i wdziękiem swoje zdolności (a mają ich niemało: wokalne, muzyczne, 
Niech myśl nasza biegnie w przestworze, taneczne, recytatorskie, aktorskie) – to była uczta dla ducha, rada Sołecka 
… a ty się raduj seniorze. przygotowała ucztę dla ciała – poczęstunek, a także piękne wiosenne 
Bo człowiek z wiekiem rozumie, kwiaty.
że senior brzmi nawet dumnie. Na spotkanie z Seniorami przybył również włodarz gminy – 

wójt Tadeusz Kobiela, który w pięknych słowach podziękował zgroma-
Senior – to brzmi dumnie. Ta parafraza słów Maksima Gor- dzonym gościom za trudy całego życia i poświecenia dla młodego poko-

kiego (który w jednym ze swoich utworów napisał: Człowiek – to brzmi lenia, życząc jednocześnie wielu łask Bożych, sił i zdrowia do przysło-
dumnie) jest doskonałą kwintesencją tego, co kryje w sobie słowo Senior. wiowej setki, a może i dłużej.
Jest to oczywiście człowiek, ale jakiego rodzaju!!! Senior ma za sobą 
większość swojego życia, życia niejednokrotnie przesyconego smut-
kami, troskami, kłopotami, niedomaganiami, zdrowotnymi tompnię-
ciami i wieloma jeszcze innymi rodzajami ludzkiej biedy; z drugiej 
jednak strony stoją przeciwwagi tych niedoskonałości – miłość, oddanie, 
poświęcenie, troska o następne pokolenia, wychowywanie, radość
w rodzinie, sukcesy dzieci i wnuków, wzajemne wspieranie. Ileż uczucia 
nagromadziło się w sercach, ileż mądrości życiowej zebrało się przez 
wszystkie lata, ileż wzlotów i upadków, i ponownego wstawania by brać 
się z życiem za bary – bo życie „to nie bajka”, jak śpiewano w popularnej 
piosence.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Samorządu uczniow-
skiego – Kinga Sychta, koordynacją uroczystości zajęły się: Barbara 
Grad, Dominika Żołnowska i Lucyna Łagoda. Zebranych przywitała 
dyrektor Danuta Pioch, potem prezentowały się kolejno dzieci ze 
wszystkich oddziałów. Uroczystość trwała długo, ale trudno dzieciom 
odmówić możliwości wystąpienia przed swoimi Dziadkami, kiedy tak 
bardzo na ten dzień zwykle czekają. Nie można też ograniczyć ilości 
występów do kilku klas, bo być może ukochane wnuczątko byłoby akurat 
w pominiętej grupie. Zatem spotkanie było wypełnione programem po 

Dobrze, że są takie dni, kiedy zbierają się licznie przed-
brzegi, zabrakło nawet czasu na zwykłe pogawędki, za to błysk w oczach 

stawiciele kilku pokoleń, by być razem, wspominać, przekazywać sobie 
Seniorów w momencie pojawiania się kolejnych aktorów (ich wnucząt) 

wyrazy szczerej sympatii, by dziękować za wszystko otrzymane dobro. 
był czymś jedynym i niepowtarzalnym. Dla takiego widoku – łez wzru-

Taki dzień zaplanowano także dla Seniorów z sołectwa Mojusz. 
szenia, dumy z potomków – warto poświecić każdy czas i podjąć organi-

W poniedziałek 25 I na zaproszenie dzieci z miejscowej szkoły 
zacyjny wysiłek. 

licznie odpowiedzieli nie tylko Dziadkowie, ale również stawili się za-
Danuta Pioch

proszeni Seniorzy, którzy aktualnie nie mają już wnucząt w wieku szkol- Foto Bożena Obel
nym. Sala remizy OSP wypełniona była po brzegi (corocznie stawia się 

Seniorzy świętowali w Mojuszu

Państwo Łangowscy odebrali nagrodę za najdłuższy staż małżeński.
Szarfami dekoruje Weronika Sikora – przewodnicząca Rady Rodziców

Najmłodsze dzieci podczas występu
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Wiele dobrego dzieje się na Kaszubach, w wielu gminach
i powiatach, ale w powiecie kartuskim postanowiono tę pracę
w szczególny sposób honorować i nagradzać. Mowa o gali corocznego 
rozdawania nagród Starosty Kartuskiego pod nazwą „Perła Kaszub”. Na 
nagrodę składają się statuetki i pamiątkowe dyplomy, wręczane od kilku 
lat w Sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury przez Starostę 
Janinę Kwiecień. Oprócz „Perły” wręczana jest także „Superperła” oraz 
wyróżnienia i nagrody specjalne. Otrzymują je przedstawiciele świata 
biznesu, samorządowcy, osoby zasłużone w różnych dziedzinach życia 
społecznego i gospodarczego, które w swoim działaniu wybijają się pond 
przeciętność lub prowadzą działania na rzecz propagowania kultury. 
Zgłaszanie kandydatów trwa zwykle do listopada, o przyznaniu 
wyróżnień decyduje specjalnie powołana w tym celu Kapituła.

Tegoroczna edycja, podsumowująca dokonania laureatów za 
rok 2015, miała miejsce 5 lutego 2016 r., w siedzibie kartuskiego 
Centrum Kultury. W trakcie gali wręczono 13 Pereł, 2 Superperły
i 3 nagrody specjalne; odstąpiono tym razem od wręczania wyróżnień. 
Trzy z Pereł trafiły do przedstawicieli Gminy Sierakowice (wymienieni 
na miejscach 1-3) edukacyjnej dla dzieci

7. Mariusz Florczyk
LAUREACI  2015 -  PERŁA KASZUB - za podejmowanie wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska
  i niesienie pomocy potrzebującym
1. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice  (kierownik zespołu 8. Szymon Sajnok
Irena Kulwikowska) - za wysokie osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym oraz liczne 
- za bogaty 35-letni dorobek artystyczny oraz propagowanie kaszubskich sukcesy w zawodach w kraju i za granicą
wartości artystycznych w kraju i za granicą 9. Małgorzata Walkosz-Lewandowska

- za bogaty dorobek artystyczny oraz projekt Made in Kaszëbë promujący 
w nowoczesny sposób tradycyjne wzory kaszubskie
10. Paweł Nowak
- za wieloletnią realizację Sulęczyńskich Spotkań Akordeonowych   
podnoszących atrakcyjność oferty kulturalnej powiatu kartuskiego

2. Koło Gospodyń Wiejskich Paczewianki  (prezes Halina Miotk)
-  za aktywne działania na rzecz lokalnego środowiska, wspieranie akcji 
charytatywnych a także promocję Szwajcarii Kaszubskiej
3. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka  
(prezes Stefan Czaja)
- za stworzenie nowoczesnej infrastruktury i pro-
fesjonalnej oferty pomocy dzieciom niepełno-
sprawnym
4. Stark Producent Mebli Izabella Stark
w Mezowie  (właścicielka Izabella Stark)
- za profesjonalne działania i utrzymanie wysokiej 
marki produktów rozpoznawalnych w kraju i za 
granicą
5. Delikatesy Max&Xavier  (właściciele Danuta 
i Ireneusz Młyńscy).
- za stworzenie sieci sklepów oraz bogatej oferty 
handlowej promującej regionalne produkty 
spożywcze
6. Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.
w Żukowie  (właściciele Małgorzata Zabrocka-
Łapa oraz Rafał Łapa)
- za przedsiębiorczość, połączenie pasji i pracy 
zawodowej przy tworzeniu atrakcyjnej oferty 

Perły Kaszub za 2015 rok rozdane
Wśród laureatów przedstawiciele Gminy Sierakowice

Janina Kwiecień wręcza Perłę przedstawicielom KZPiT „Sierakowice”

Perłę Kaszub 2015 otrzymały Paczewianki

Stefan Czaja, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Uśmiech Dziecka”
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Marzebiónczi” z Długiego Krza mają nowe 
stroje. Do tej pory na wszelkich pokazach, 
targach i różnego rodzaju imprezach 
prezentowały się w niebieskich T-shirtach
z emblematem Marzebiónczi (czyli stokrot-
ki) i w czarnych spodniach. Od kilku tygodni 
mogą pochwalić się nowymi strojami, w któ-
rych zaprezentowały się po raz pierwszy 
podczas Pokazu Stołu Bożonarodzeniowego 
w grudniu ubiegłego roku. 

Ubrania „Marzebiónek” nawiązu-
ją do kaszubskich strojów ludowych. Skła-
dają się z czterech elementów: ze spódnicy
w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim 
lub czarnym, przepasanej białym fartuchem
z kaszubskim haftem, białej koszuli (także 
ozdobionej kaszubskim motywem) oraz 
kamizelki nawiązującej kolorem do barwy 
spódnicy. 

Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 12 października 
Nową garderobę dla piętnastu pań z KGW uszyła Izabela 

2015 r. Order jest symbolem uznania za matczyny trud włożony
Labuda, a motywy kaszubskich kwiatów wyhaftowały: Elżbieta Treder

w wychowanie młodego pokolenia Polaków – Patriotów, za kształto-
i Małgorzata Mejna. 

wanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moral-
Fundusze na realizację projektu „Stroje regionalne – 

nych. To także uznanie za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi
promowanie kultury kaszubskiej” Marzebiónczi pozyskały z dotacji 

i rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze 
Urzędu Gminy w Sierakowicach. Dodatkowo projekt wsparł Wójt 

zdobyczy współczesnej cywilizacji. Medal jest nadawany także za auten-
Gminy Sierakowice.  

tyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za ak-
Przy okazji warto wspomnieć, że szefowa koła, Dorota 

tywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie 
Wolska, została uhonorowana odznaką „Order Serca – Matkom Wsi”. 

rodziny.
Order wręczono podczas XVII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 

AK, foto: nadesłane 

Nowe stroje Marzebiónek

Koło Gospodyń Wiejskich „Marzebiónczi” z Długiego Krza
serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice,

za finansowe wsparcie projektu „Stroje regionalne – promowanie kultury kaszubskiej”. 
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11. Galeria Sulmin  (właściciele Alicja i Mariusz 
Zawierucha)
- za ogromną pasję , niezwykłą wrażliwość oraz wielo-
letnie propagowanie twórczości artystycznej
12. Ostrzyce Hotel&SPA  (właściciele Teresa i Jarosław 
Brylowscy)
- za stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej w malow-
niczym zakątku Szwajcarii Kaszubskiej
13. Kompleks sportowo-rekreacyjny Tokary Golf 
Club  (właściciel Piotr Pospieszny)
- za przedsiębiorczość i stworzenie atrakcyjnej oferty 
rekreacyjno-kulinarnej promującej powiat kartuski

SUPERPERŁY KASZUB   
1. Tomasz Brzoskowski - Wójt Gminy Stężyca
- za dynamiczny rozwój gminy i stworzenie kompleksowej 
oferty kulturalno-sportowej poprzez atrakcyjne 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stężycy
2. Marcopol Sp. z o.o. w Chwaszczynie  (prezes Zarządu 
Jerzy Brzeziński)
- za nowoczesny wizerunek przedsiębiorstwa, profesjonal- powiatu kartuskiego na rzecz rozwoju i odnowy wsi kaszubskiej
ny management,   dbałość o wysoką jakość marki a także wspieranie 3. Mieczysław Struk  - Marszałek Województwa Pomorskiego
wielu inicjatyw społecznych - za ogromne zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój nowoczesnej 

infrastruktury komunikacyjnej – Pomorska Kolej Metropolitalna
NAGRODY SPECJALNE Co roku galę rozdania wyróżnień uświetniają znane 
1. Lidia Czapiewska  – właścicielka Centrum Edukacji i Promocji osobistości ze świata kultury, tym razem zaprezentował się przed 
Regionu w Szymbarku publicznością Piotr Bałtroczyk – dziennikarz, poeta, piosenkarz, 
- za kultywowanie pamięci tragicznych losów polskich zesłańców poprzez konferansjer, prezenter telewizyjny i radiowy, najbardziej jednak 
wieloletnią organizację Dnia Sybiraka kojarzony jako satyryk, który wystąpił właśnie w tej roli podczas 
2. Kazimierz Plocke  - Poseł na Sejm RP tegorocznej gali.
- za wieloletnią współpracę   z samorządem i środowiskami rolniczymi Danuta Pioch, foto: Marcin Zieliński
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – zacytował słowa 
popularnej piosenki śpiewanej niegdyś przez Halinę Kunicką wójt 
Tadeusz Kobiela podczas galowego koncertu z okazji 10-lecia powstania 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice. Rocznicowy koncert 

odbył się 9 lutego w Folwarku Ńemino w Łyśniewie Sierakowickim
i zgromadził wielu wielbicieli zarówno orkiestry, jak i muzyki przez nią 
wykonywanej. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta rozpoczęła działalność 1 marca 
2006 r., a zalążek pod jej powstanie dały organizowane przez 15 lat 
Spotkania Rodzin Muzykujących i Śpiewających. Wówczas zrodził się 
pomysł, aby na bazie rodzin biorących udział w Spotkaniach utworzyć 
orkiestrę dętą. I tak od dziesięciu lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
uświetnia różnego rodzaju uroczystości – od religijnych poprzez 
patriotyczne, aż po typowo rozrywkowe. Koncertowała zarówno

w Polsce (m.in. w Gdańsku, Gniewinie, Somoni-
nie, Szemudzie, Pszczółkach, Łebie, Sobowidzu
i oczywiście w Sierakowicach), jak i za granicą 
(na Słowacji i Węgrzech). Orkiestra działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach i li-
czy 27 osób. Pierwszym kierownikiem był An-
drzej Szczypiorski, a obecnie kapelmistrzem jest 
Hubert Szczypiorski. 

Podczas koncertu galowego orkiestra 
zagrała kilkanaście utworów ze swojego bogatego 
repertuaru muzyki klasycznej, marszowej i dan-
singowej. 

Uroczystość była także okazją do 
wręczenia specjalnych wyróżnień. Odebrało je 
dziesięć osób, które są w orkiestrze od początku 
jej istnienia. 

Tekst i foto: AK

Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice
To już 10 lat!
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Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku
6 II 2016 roku pękała w szwach. Powodem tak licznego zgromadzenia 
był jubileusz 70-lecia urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego, na który 
przybyli przedstawiciele bliższej i dalszej rodziny, reprezentanci świata 
nauki, przedstawiciele ZKP, z którym Profesor od dawna jest związany 
różnymi ważnymi funkcjami, mieszkańcy Pomorza, o którego jedność 
od wielu lat zabiega w swych wystąpieniach, duchowieństwo pomorskie 
z ks. abp. Tadeuszem Gocłowskim, dawni i obecni współpracownicy, 
przedstawiciele samorządów, przyjaciele i znajomi.

Józef Borzyszkowski pochodzi z Karsina (jak sam mawiał – 
tam, gdzie Kaszub koniec; później zmienił powiedzenie na: tam, gdzie 
Kaszub początek), studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku  (z której to w późniejszym okresie powstał Uniwersytet 
Gdański). Po skończeniu  studiów w 1969 r. pracował w Bibliotece 
Gdańskiej PAN. Rok później  związał życie zawodowe z nowo powsta-
łym Uniwersytetem Gdańskim, któremu pozostał wierny do końca, 
współpracując jednocześnie z innymi uczelniami. Tytuł profesora nauk 
humanistycznych uzyskał w 1992 roku. Jako historyk z wykształcenia 
życie zawodowe związał z Wydziałem Historycznym UG, wspierał też w życiu regionu nazbierało się sporo  życzliwości, wzajemnych zobo-
swoim zawodowym doświadczeniem Elbląską Uczelnię Humanis- wiązań i po prostu przyjaźni. Wśród prezentów znalazły się: Przyjacielski 
tyczno-Ekonomiczną jako jej prorektor, aktywnie uczestniczył w pracach sztambuch z wpisami przyjaciół, nagroda od prezydenta Gdańska, 
Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jego specjalnością zawodową jest wyróżnienie za zasługi dla Województwa Pomorskiego i wiele innych 
historia Polski i historia powszechna XIX i XX wieku. oznak pamięci, życzeń i podziękowań. Samorząd Gminy Sierakowice 

reprezentował wójt Tadeusz Kobiela, który do tych wszystkich 
serdeczności dołączył także swoje życzenia.

Panta rhei – czas płynie, ludzie wzrastają w mądrości, zatem 
nie martwi nas upływ czasu, wierzymy, że dostojny jubilat, bardzo 
przecież żywotny i twórczy, zaskoczy nas jeszcze niejednym dziełem – 
czego dla dobra małej i większej ojczyzny Jemu i sobie życzymy.

Danuta Pioch
Foto Wanda Lew-Kiedrowska

W latach 1986 do 1992 przewodniczył Zrzeszeniu Kaszubsko-
Pomorskiemu jako jego prezes, zasiadał w zarządzie Fundacji Biblioteki 
Gdańskiej, w swoim cv ma też założycielstwo i prezesurę w Instytucie 
Kaszubskim w Gdańsku. Działał również w kręgach gospodarczych i po-
litycznych pełniąc w latach 1990–1996 funkcję  wicewojewody gdań-
skiego. Udzielał się w polityce  - od 1991 do 1993 r. senator, wybrany
z listy ZKP. Odznaczony m.in. orderem Missio Reconciliationis, laureat 
Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

W pracowitym życiu Profesora nie zabrakło też wątku wią-
żącego Go z Sierakowicami. Otóż jest On współautorem wydanej w 2008 
roku monografii „Dzieje gminy Sierakowice”, którą przygotował wspól-
nie z: Klemensem Bruskim, Andrzejem Grothem, Bolesławem Haj-
dukiem, Eugeniuszem Koko, Andrzejem Romanowem i Jerzym Szu-
kalskim. Jego autorstwa jest oczywiście rozdział poświęcony okresowi 
stanowiącemu obszar zawodowych zainteresowań: „Gmina Sierakowice 
w czasach II Rzeczypospolitej”. 

Uroczystość 70-lecia sprawnie i kompetentnie prowadził prof. 
Cezary Obracht-Prondzyński, przyjaciel i współpracownik, który z po-
wodu zawodowych powiązań spędza z Jubilatem sporo czasu i nikt 
zapewne nie jest w stanie dorównać jego wiedzy o życiu, dokonaniach, 
przyzwyczajeniach, pasjach i zainteresowaniach Profesora.  Obaj Pano-
wie współuczestniczą aktywnie w działaniach Instytutu Kaszubskiego. 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Witosława Frankowska
i Aleksandra Kucharska-Szefler oraz zespół SOLID BLUE ze Szczecina.

Prof. Józef Borzyszkowski odebrał od przybyłych gości wiele 
serdeczności, życzeń, prezentów – przez wiele lat aktywnego bycia

70-te urodziny prof. Józefa Borzyszkowskiego

Wójt Tadeusz Kobiela z życzeniami od samorządu 

Do Jubilata ustawiła się długa kolejka chcących pogratulować
i wręczyć prezenty

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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Redakcja „Pomeranii” wręcza tę nagrodę już od 30 lat, można Elżbieta Czarnotta  – członkini Zespołu folklorystycznego „Krajnia-
zatem powiedzieć, że jest to jedno z wyróżnień, które od dawna ma swoje cy”, zaangażowana w takie przedsięwzięcia jak: Buczkowska Konfe-
miejsce w społecznym życiu Kaszub (starszym od niego jest „Medal rencja Naukowa, Przegląd Gwar nad Głomią  „Godomy po naszymu”. 
Stolema” wręczany przez Klub Studentów „Pomorania” - bo już niemal Dzięki jej staraniom wydano książkę o zwyczajach krajeńskich
z 50-letnią tradycją). Laureatem wyróżnienia może zostać każdy, kto i śpiewnik grupy „Krajniacy”.
szerzy wartości zasługujące na publiczne uznanie, ma określone pasje „Modraki”  – Zespół Pieśni i Tańca działający przy Zespole Kształcenia 
twórcze, propaguje kulturę kaszubską i  pomorską, a przy tym wszystkim i Wychowania w Pelplinie, pokazujący zwyczaje, tradycje i folklor Ko-
działa bez rozgłosu, przezwyciężając trudne  warunki środowiskowe.  ciewia.

Gala rozdania nagród odbyła się 11 lutego 2016 r. w Ratuszu Ewa Orzechowska  – społeczna animatorka kultury w gminach 
Staromiejskim w Gdańsku. Wśród tegorocznych zasłużonych znalazło Parchowo i Czarna Dąbrówka, organizatorka festiwalu Jesień Teatralna, 
się aż siedmiu laureatów (jak tłumaczył członek Kolegium Redakcyj- prowadząca Teatr Brzozaki.
nego: corocznie optuje ono przy maksymalnej liczbie trzech laureatów, Paweł Ruszkowski  – gitarzysta i wokalista, laureat ogólnopolskich 
a ostatecznie nie udaje się tego standardu utrzymać, gdyż zgłoszonych festiwalów piosenki literackiej, kompozytor piszący muzykę do kaszub-

kandydatur  jest  skich tekstów. 
zwykle wiele i trud- Antoni Szreder  – doktor nauk prawniczych, słupski działacz ZKP, 
no dokonywać dras- organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych w mieście i okolicach 
tycznych cięć).  Słupska.
Oprócz wyłonienia „Wanożnik”  – klub turystyczny działający przy ZKP, dziś szczególnie 
laureatów Skry Or- kojarzony z motocyklistami poruszającymi się majestatycznie na dobrej 
muzdowej Redak- klasy motorach, ale także ze spływem kajakowym „Śladami Remusa”
cja wybiera także i innymi pieszymi, rowerowymi i autokarowymi wyprawami.
spośród zgłoszo- Stypendium im. I. Trojanowskiej dla młodych dziennikarzy 
nych kandydatur kaszubskich odebrał  Łukasz Zoltkowski piszący do „Kuriera 
przyszłorocznego Bytowskiego” i „Pomeranii”. 
stypendystę fundu- Zapewne ludzie podejmujący różne dodatkowe wyzwania nie 
szu im. Izabelli Tro- czynią tego absolutnie w celu zasłużenia na jakąkolwiek nagrodę, raczej 
janowskiej, dobrze dyktuje im to potrzeba serca i chęć działania, tym niemniej miło jest 
zapowiadającego dowiedzieć się, że wysiłki , trudy i poświęcanie się dla innych są przez 
się młodego dzien- nich dostrzegane i doceniane. Zatem nie szczędźmy ciepłych słów, poch-
nikarza kaszub-

skiego, dla którego nagroda pieniężna ma być swoistym wsparciem 
przeznaczonym na rozwój własnego warsztatu (dla przypomnienia
– I. Trojanowska pozostawiła swoją spuściznę z przeznaczeniem 
właśnie na ten cel i do dziś jej wola corocznie jest realizowana).

Sala była wypełniona podczas uroczystości, goście przy-
byli z różnych stron Pomorza: byli oczywiście Kaszubi (5 wyróż-
nień dla działaczy z Kaszub), Kociewiacy (1 wyróżnienie), Kraj-
niacy (1 wyróżnienie) – słowem na sali byli obecni Pomorzanie. 
Uroczystość prowadzili: Karolina Serkowska i Andrzej Busler,
w imieniu Redakcji wypowiadali się: były redaktor naczelny Edmund 
Szczesiak i obecny – Dariusz Majkowski oraz zastępca redaktora – 
Bogumiła Cirocka (która przypomniała też fragment powieści
A. Majkowskiego, z którego to zaczerpnięto pomysł na przyznawanie 
Skier Ormuzdowych). Dla każdego z siedmiu laureatów przygotowano 
laudację, piękną rzeźbę i pamiątkowy dyplom. Po uroczystym 
wręczeniu nagród każdy miał czas na przekazanie kilku słów od siebie, 
potem wystąpił pelpliński Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” (laureat 
jednej z tegorocznych Skier). Ponieważ dzieci z zespołu śpiewały po wał i podziękowań ludziom, którym chce się poświęcać swój wolny czas, 
kociewsku, a i burmistrz Pelplina, Patryk Demski, przemówił w gwarze środki i siły na działania społeczne. Nas niewiele kosztuje dobre słowo, 
kociewskiej – można powiedzieć, że tym razem dźwięcznej mowy czy nawet medal i dyplom; ich wysiłek na pewno jest niewspółmierny do 
Kociewiaków można było do woli posłuchać. Nie tylko zresztą z tego jakiejkolwiek gratyfikacji. 
powodu ta edycja Skier Ormuzdowych obfitowała w wielokulturowe Zakończmy zatem trawestacją słów Czepca z Wesela 
akcenty – oprócz mowy przeplatały się także regionalne stroje: Wyspiańskiego – „Duza my by mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć”. 
charakterystyczne kaszubskie z niezwykle barwnymi kociewskimi Obserwując realia ruchu kaszubskiego i pomorskiego możemy być 
i chabrowymi krajniackimi. pewni, że te słowa do nas się nie odnoszą.

Wśród laureatów znaleźli się: Danuta Pioch
Elżbieta Bugajna  – nauczycielka regionalistka, wieloletnia prezeska 
ZKP w Somoninie, członkini Rady Języka Kaszubskiego, poetka.

Skry Ormuzdowe – nagroda miesięcznika „Pomerania”

Pamiątkowe rzeźby wręczane laureatom
Skry Ormuzdowej

Niezwykle barwne „Modraki” z Pelplina
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Jastrë w „Ziarnie”
16 lutego 2016 roku, we wtorek, przedstawiciele Kaszubskiego przez wschodem słońca, uchroni od wszelkiego rodzaju chorób, a przede 

Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice wraz z panią regionalistką, wybrali się wszystkim pryszczy. Najbardziej popularnym, do dzisiaj praktykowanym 
do Warszawy, aby następnego dnia uczestniczyć w programie katolickim zwyczajem, jest „dëgòwanié”. Dzieci, młodzi chłopcy, czy też inni miesz-
„Ziarno”, emitowanym w niedzielne poranki w TVP 1. Członkowie zes- kańcy, za pomocą rózgi jałowca, brzozy bądź wierzby, smagali ludzi po 
połu mieli przyjemność występować razem z ekipą „Ziarna” oraz gwiazdą nogach, chodząc od domu do domu. Kiedyś na Kaszubach polewanie się 
polskiej telewizji - Honoratą Witańską. Kaszubi opowiadali, także za po- wodą nie było znane. Jeżeli taki zwyczaj jest dziś praktykowany, to trzeba 
mocą krótkich inscenizacji, o zwyczajach kaszubskich na święta Wielka- pamiętać, że pochodzi on z innych części Polski. O tych i o innych tra-
nocne. Opowieści dotyczyły nie tylko tradycji współczesnych, ale także dycjach będzie można usłyszeć, oglądając program „Ziarno” z KZPiT 
tych praktykowanych jeszcze przez naszych pradziadów. Najciekawszy- Sierakowice w Wielkanoc, w TVP1 o godz. 8.55. Z pewnością, taki 
mi z nich były m. in.: rozbijanie garnka z resztkami postnego żuru, przez wyjazd to nie tylko zbieranie nowych doświadczeń, ale poznawanie wielu 
Kaszubów zwanego kwasną zupą, na plecach młodego chłopaka. Obrzęd ciekawych ludzi, a nawet nawiązywanie dłuższych znajomości.  
ten nazywano „pogrzebem żuru”, który był związany z zakończeniem Serdeczno rôczimë do oglądania odcinka. 
postu. Wierzono także, że zjedzenie „bazi” ustrzeże od chorób gardła,
a obmycie się w wodzie ze strumyka w niedzielę wielkanocną, jeszcze Paulina Węsierska
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 1.Wstęp 
W sierpniu 1943 r. z resztek rozbitego przez Sowietów oddzia-

łu por. Antoniego Burzyńskiego ps. Kmicic, major Zygmunt Szen-
dzielarz ps. Łupaszka zorganizował V Brygadę Wileńską AK zwaną 
Brygadą Śmierci. W lipcu 1944 roku Łupaszka nie poprowadził swojej 
brygady na Wilno i nie wziął udziału w operacji Ostra Brama 
(wyzwolenie Wilna), bo był przekonany, że Sowietom nie należy 
wierzyć. Po opuszczeniu Wileńszczyzny Łupaszka z nielicznym oddzia-
łem udał się na teren Podlasia .W kwietniu 1945 r. odtworzył 5 Brygadę 
Wileńską AK. Jeden szwadron został na Podlasiu, który stał się 
początkiem 6 Brygady Wileńskiej AK. Sam wyjechał na Pomorze Gdań-
skie, gdzie podporządkował się płk. Olechnowiczowi ps. Pohorecki, 
który był komendantem Okręgu Wileńskiego na terenie Pomorza Gdań-
skiego. Wiosną 1946 r. Łupaszka działał na terenie Borów Tucholskich
i Kociewia, gdzie szwadronami dowodzili por. Wieliczko ps. Lufa, por. 
Badocha ps. Żelazny. Jesienią 1946 r. Łupaszka udał się na Podlasie
i dołączył do 6 Brygady Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Łukasika ps. 
Młot. Na Pomorzu pozostały szwadrony por. Olgierda Christa ps. Leszek 
i por. Smolińskiego ps. Zeus. W październiku 1946 r. oba szwadrony się 
połączyły, zaś w listopadzie uległy samorozwiązaniu. 

 2.Pobyt V Brygady Wileńskiej na terenie powiatu kartuskiego
Dnia 10.05.1946 r. na drodze Tuchola - Starogard Gdański od-

dział por. Badochy zarekwirował samochód ciężarowy Bedford, nale-
żący do Głównego Urzędu Morskiego w Gdyni. Cały szwadron wyruszył 
tym pojazdem na teren trzech powiatów – starogardzkiego, kościerskiego 
i kartuskiego. Na swojej drodze szwadron Badochy miał przed sobą dużo 
grup operacyjnych, które zorganizowały placówki MO i UBP (Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego) na terenie tych trzech powiatów. Na jedną 
z tych grup UBP i MO Kartuzy, szwadron Badochy natknął się 
25.05.1946 r. koło miejscowości Podjazy w gminie Sulęczyno, gdzie
o wyniku starcia zdecydowały szybkość, determinacja oraz wyszkolenie 
bojowe partyzantów 5 Brygady Wileńskiej AK. W ciągu kilku minut 
trzydziestoosobowa grupa MO i UBP została rozbita. 

Opisuje to Olgiert Christ ps. Leszek: 
Zdążaliśmy w kierunku Sierakowic i dalej do Kartuz. Koło 

miejscowości Podjazy na prostym odcinku drogi w odległości kilkuset jącym go licznym jednostkom sił bezpieczeństwa i dosłownie zniknąć
metrów od nas wyjechał zza wzgórza samochód pełen milicjantów w kaszubskich lasach.  
dowodzony przez funkcjonariusza UBP z Kartuz. Wypadki potoczyły się 
szybko. Szer. Wojczyński ps. Mercedes prowadzący samochód zwolnił, 3. Kaszub z Gowidlina Ottomar Zielke 
pozwalając na opuszczanie samochodu w czasie jazdy. Badocha We wrześniu 1945 r. na Pomorze został wysłany adiutant mjr. 
z połową szwadronu posuwał się równolegle z jadącym samochodem po Szendzielarza Wacław Beynar. Celem wizyty było rozeznanie w sytuacji 
lewej, a ja po prawej. Celowniczy karabinu maszynowego na dachu na Pomorzu. Wśród osób, z którymi Beynar nawiązał kontakt był Marian 
szoferki Henryk Kazimierczak ps. Czajka ostrzelał przeciwnika, który Romanowski zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Ziemskim oraz jego 
skupił się przy swoim zatrzymanym samochodzie i pierwszy otworzył zastępca Ottomar Zielke.
ogień. Wystarczyło kilka długich serii Czajki do stłoczonych niefortunnie Ottomar Zielke urodził się w Gowidlinie z ojca Bazylego
przy swoim samochodzie członków MO i UBP i było po wszystkim. i matki Pauliny z domu Kreft. Rodzice bardzo dbali o wykształcenie 
Siedzieli lub stali z rękoma w górze. Było dwóch zabitych, w tym ich swoich dzieci. Ottomar studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Halle. 
dowódca, oraz kilku rannych. Znaleźliśmy porozrzucaną amunicję Po zakończeniu I wojny światowej brał udział w wojnie polsko-bolsze-
z obciętymi stożkami pocisków. Jechali jak na polowanie, żaden nie wickiej. W latach dwudziestych kupił gospodarstwo o pow. 200 hektarów 
przyznał się do kompromitującej własności. w miejscowości Przyjaźń gm. Żukowo. Ottomar Zielke przyjaźnił się

Po rozbrojeniu wszystkich członków grupy operacyjnej z Wincentym Witosem, który parokrotnie odwiedzał go w Przyjaźni. Po 
i zniszczeniu ich środka lokomocji szwadron wznowił podróż w kie- zakończeniu II wojny światowej wrócił w rodzinne strony, ale jego mają-
runku Sierakowic. Do Sierakowic wjechali po zakończeniu nabożeństwa tek został rozparcelowany. Musiał więc szukać pracy. Znalazł zatrud-
majowego w tutejszym kościele. Pochwycili miejscowego komendanta nienie w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Sztumie. Jego doświad-
posterunku MO. Nikt z funkcjonariuszy nie przyszedł mu z pomocą. Na czenie i wykształcenie odpowiadały nowej pracy. Jego szef Marian 
widok uzbrojonej grupy jego podkomendni woleli na wszelki wypadek Romantowski spotkał się z wysłannikiem Łupaszki, mogło ono być 
nie opuszczać zabarykadowanego wcześniej posterunku MO. Po przypadkowe, a znali się jeszcze z okresu wileńskiego. Major Szen-
rozbrojeniu komendanta por. Badocha puścił go wolno. W czasie pobytu dzielarz ps. Łupaszka po przybyciu do powiatu sztumskiego zamieszkał 
w Sierakowicach Badocha spotkał się z miejscowym proboszczem. w Zajezierzu wraz z Lidią Eberle-Lwów, Abramowiczem i Sucho-
Przewidując jednak nadejście z tego kierunku kolejnej grupy operacyjnej dolskim. Po pewnym czasie przeniósł się i zamieszkał w Jodłówce. 
MO i UBP, powiadomionej o obecności szwadronu por. Badochy ps. Łupaszka mieszkał w powiecie sztumskim do połowy 1946 r. i prowadził 
Żelazny przez milicjantów z Sierakowic, por. Badocha zdecydował się działalność konspiracyjną. Podczas spotkania w maju 1945 r. Łupaszka 
po przejechaniu paru kilometrów skręcić na północ i w kompleksie zalecił przygotowanie miejsc dla rannych partyzantów. Jednym z takich 
leśnym w rejonie miejscowości Szopa porzucił samochód. Zmiana miejsc był majątek Czernin, którym zarządzał Ottomar Zielke. Po starciu 
sposobu prowadzenia walki partyzanckiej dokonana przez Badochę z oddziałami UBP i MO pod Tulicami do Czernina trafił por. Badocha ps. 
z oddziału lotnego na typowy szwadron leśny okazała się doskonałym Żelazny. Badochą zaopiekował się Ottomar Zielke oraz jego bratanica 
posunięciem, pozwalającym szwadronowi skutecznie zgubić ślad ściga- Halina Zielke. W czerwcu 1946 r. funkcjonariusze UBP przyjechali do 

Kaszubski trop 5 Brygady Wileńskiej AK majora Szendzielarza ps. Łupaszka
Przedruk z kwartalnika „Wyklęci” nr 1 z 01/2016
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Zielenic, aby aresztować Feliksa Płatkowskiego, ale nie zastawszy go 6. Miejsca upamiętniające Żołnierzy Wyklętych 
pojechali do Czernina. W Czerninie doszło do walki, w której zginął por. Podjazy: 23 maja 2009 roku, na podstawie uchwały Rady 
Badocha ps. Żelazny. Ottomar Zielke wraz z bratanicą zostali Gminy Sulęczyno z dnia 4 marca 2009 roku, w małej kaszubskiej wsi
aresztowani. Po śledztwie i procesie Ottomar Zielke został skazany na w powiecie kartuskim odbyło się nadanie miejscowej Szkole Podsta-
trzy lata więzienia, a siostrzenica na dwa lata więzienia. Po apelacji do wowej imienia Danuty Siedzikówny ps. Inka. Bohaterska sanitariuszka
Sądu Najwyższego uniewinniono ich. 5 Brygady Wileńskiej AK została skazana na śmierć wyrokiem 

Kłopoty Ottomara Zielke zaczęły się ponownie na początku komunistycznego sądu wojskowego i zamordowana w Gdańsku w wię-
1948 r., kiedy przeprowadzono na niego zaplanowaną nagonkę. Pracował zieniu śledczym na ulicy Kurkowej dnia 28 sierpnia 1946 r. Nie miała 
w tym czasie w majątku Zielenice, który był najsłabszy w powiecie nawet ukończonych osiemnastu lat. Wśród gości obecnych na uro-
sztumskim. W październiku 1948 r. Prokuratura Wojskowa w Gdańsku czystości nadania imienia byli: Dyrektor Oddziału Gdańskiego IPN
zatwierdziła akt oskarżenia przeciwko Ottomarowi Zielke. Oskarżono go dr hab. Mirosław Golon, przewodniczący pomorskiego sejmiku 
o usiłowanie zmiany ustroju państwa przemocą, przestępstwo współ- samorządowego prof. Brunon Synak, dyrektorzy gdańskiej, olsztyńskiej 
pracy z partyzantami Łupaszki i sabotażu poprzez utrudnienie działania i białostockiej dyrekcji lasów państwowych i inni. W piątą rocznicę 
gospodarstwa w Zielenicach. 4 grudnia 1949 r. został ogłoszony wyrok. nadania imienia szkole społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar. 
Ottomara Zielke skazano na karę śmierci, utratę praw publicznych Kartuzy: na XXXVII/2013 sesji Rada Miejska w Kartuzach 
i obywatelskich na zawsze oraz przepadek całego mienia. Drugim jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadanie parkowi mieszczącemu się 
skazanym był Florian Meller, który przed wojną zarządzał majątkiem pomiędzy Zakładem Energetycznym a ulicą 11 Listopada imienia 
Ottomara w Przyjaźni. Ostatnią osobą, która widziała Ottomara Zielke Danuty Siedzikówny ps. Inka. Zaś we wrześniu 2015 r. w ww. parku 
był jego brat Wacław. Nie rozmawiał z nim, tylko zerknął przez judasza odsłonięto obelisk pamięci Danuty Siedzikówny.  
do celi. 21 kwietnia 1949 r. wykonano wyrok śmierci. Prezydent Bierut 

Kazimierz Socha-Borzestowskinie skorzystał z prawa łaski. Małżonka Ottomara, Zdzisława, otrzymała 
rzeczy osobiste męża, a wśród nich skrwawioną koszulę. Po śmierci 

Literatura: męża Zdzisława zamieszkała w Kartuzach u swojej siostrzenicy. Jak
„Działanie komunistycznego aparatu represji wobec środowisk z tego wynika wśród mieszkańców Kaszub znaleźli się współpracownicy 
kombatantów wileńskiej AK 1945-1980”, Piotr Niwińskimjr. Szendzielarza ps. Łupaszka.
„U Szczerbca i Łupaszki”, Olgert Christ 
„Okręg Wileński AK w latach 1944-1948”, Piotr Niwiński  4.Marian Zaliwski 
„Słownik Konspiracji Pomorskiej 1939-1945”Inspektor szkolny Marian Zaliwski przechowywał w 1946 r.

w swoim mieszkaniu na Nowym Osiedlu w Kartuzach Wacława 
Walickiego ps. Tesaro, który był zastępcą dowódcy Okręgu Wileńskiego 
AK mjr. Olechnowicza. Zaliwski na terenie Kartuz zorganizował siatkę 
wywiadowczą, informacje przekazywał przez Jadwigę Narkiewicz 
zamieszkałą w Bydgoszczy. Narkiewicz nie tylko przekazywała 
informacje, ale również przechowywała dokumenty Walickiego. W 1948 
r. nastąpiły liczne aresztowania w ramach akcji „X”. Aresztowani zostali: 
ppłk Antoni Olechnowicz, mjr Zygmunt Szendzielarz, por. Wacław 
Walicki i wielu innych. Był to faktyczny koniec działalności Okręgu 
Wileńskiego AK. Ten fakt nie spowodował, że resort bezpieczeństwa 
zakończył inwigilację środowiska wileńskiego. Jedna z akcji Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego została oznaczona kryptonimem „88”. Do 
rozpracowania współpracowników Walickiego wykorzystano tajnego 
współpracownika „Wacława” i postanowiono skupić się na Marianie 
Zaliwskim, który według doniesień „Wacława” miał utrzymywać 
kontakty z grupą kilku osób. Tajny współpracownik „Wacław” 
zobowiązał się do pokrywania wszelkich kosztów dla wszystkich 
współpracowników, tym bardziej, że Marian Zaliwski stracił pracę za 
nieprawomyślny stosunek do nowego ustroju. Zaliwski i Narkiewicz, 
uznając „Wacława” za osobę zaufaną, skontaktowali go z przeszło 
trzydziestoma osobami. W 1951 r. akcję nagle przerwano nie zostawiając 
żadnej dokumentacji. Dalsze losy Mariana Zaliwskiego nie są znane.

 5. Stanisław Pietrasiewicz 
Stanisław Pietrasiewicz dowodził XII Morskim Okręgiem 

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którego celem było groma-
dzenie informacji o strukturach bezpieczeństwa oraz organizowanie 
zabójstw funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Został aresztowany
8 maja 1946 r. w Kartuzach. Czy prowadził działalność konspiracyjną
w Kartuzach – tego nie wiemy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano
21 maja 1947 r.
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W Kartuzach, stolicy naszego powiatu, odbyły się w niedzielę 
7 lutego 2016 r. patriotyczne uroczystości upamiętniające przemarsz 
wojsk generała Józefa Hallera przez Kaszuby i jego pobyt 8 lutego 1920 
roku wraz z żołnierzami Błękitnej Armii w mieście (wtedy jeszcze 

ważnych decyzji (w sprawie granic, przypisania Kaszub w całości do 
Polski, dostępu do morza). W tym celu udali się przedstawiciele 
kaszubskiego ludu do Wersalu, by upomnieć się o swoje lub po prostu 
przypomnieć możnym tego świata niektóre realia, o których ci zdawali 
się zapominać (zasługi Antoniego Abrahama i Tomasza Rogali są tu nie 

oficjalnie bez praw miejskich, które miejscowość uzyskała w 1923 do przecenienia). W ten sposób Kaszubi trwale i wyraziście zapisali się
roku). W czasie pobytu generała w Kartuzach Polska była już od dwu lat w historii Polski. Generał Haller był w Kartuzach trzykrotnie, poza 
wyzwolona spod zaborczych pęt, ale ciągle jeszcze czekała na wiele wymienioną już wyżej datą ponownie jeszcze w 1922 roku, a potem 14 

sierpnia 1927 r. – w czasie uroczystości odsłonięcia i poświecenia figury 
Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w parku miejskim.

Tegoroczną, 96. już rocznicę odzyskania niepodległości, 
pobytu gen. Hallera i jego Błękitnej Armii w Kartuzach oraz Zaślubin 
Polski z morzem postanowiono też uroczyście świętować. Do 
przygotowania obchodów przyczynił się działacz ZKP Bernard Hinz we 
współpracy z Urzędem Miasta Kartuzy. Jak zwykle odbyła się uroczysta 
msza święta, po której uczestnicy, poczty sztandarowe, przedstawiciele 
władz lokalnych, i nie tylko, przemaszerowali pod pomnik MB Królowej 
Korony Polskiej, by wysłuchać okolicznych przemówień i złożyć kwiaty.

Dla przybliżenia sobie szczegółów dotyczących pobytu 
generała Hallera w Kartuzach warto zapoznać się z tekstem Eugeniusza 
Pryczkowskiego, który wnikliwie przyjrzał się sprawie; a także 
przeczytać tekst Jerzego Nacla (przełożony przez I. Czaja na j. kaszub-
ski), tudzież notatkę zamieszczoną na stronie www.kaszubi.pl. Swoją 
własną wizję pobytu Generała w mieście ukazał na płótnie malarz 
Henryk Kotowski. Obraz obecnie jest własnością Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, o. Kartuzy i eksponowany jest w jego siedzibie.

Obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości i Zaślubin Polski z morzem

10 lutego minęła 96. rocznica Zaślubin Polski z Morzem. To Kaszub do Polski. Nie ulega zatem wątpliwości, że właśnie Kaszubom 
wydarzenie niemal każdemu uczniowi kaszubskich szkół wiąże się przywiązanym do polskości, nasza ojczyzna zawdzięcza dostęp do 
z postacią gen. Józefa Hallera – dowódcy słynnej „Błękitnej armii”. morza. Po podjęciu ostatecznych decyzji nastąpiło przejęcie Pomorza 
Także w Kartuzach i Kościerzynie ta postać jest godnie upamiętniona. przez wojsko polskie. Zaczęło się od Torunia, który leżał już w granicach 

Centralna ulica Kartuz nosi jego imię, także w Kościerzynie do dawnego zaboru pruskiego. Błękitna armia weszła do miasta 19 stycznia 
znanego już w całym województwie szpitala specjalistycznego prowadzi 1920 roku. W tym właśnie dniu miasto to wróciło do Polskiej Macierzy, 
ulica imienia słynnego dowódcy i wielkiego Polaka. Czy zatem tylko jednocześnie stało się siedzibą województwa pomorskiego. Tam ustalono 
słynne zaślubiny są źródłem takiej popularności tej postaci na Ka- też program obchodów symbolicznych zaślubin z morzem. Po kilku 
szubach? Na pewno nie. Wielu uważa, że odpowiedzią na to pytanie jest dniach zaczęto przejmować kolejne pomorskie miasta.
przemarsz armii na czele z J. Hallerem przez Kaszuby, w tym dwa Wszędzie triumfalne witano polskich żołnierzy. W Kartuzach 
centralne miasta regionu. To przekonanie może też utwierdzać znany stało się to w dzień 8 lutego 1920 roku za sprawą I pułku Ułanów 
w Kartuzach obraz malarza Henryka Kotowskiego, który przedstawia Krechowieckich. Był to jeden z oddziałów „Błękitnej armii”. Swój 
Hallera z wyciągniętą szablą przed swoim wojskiem na kartuskim rynku. rodowód pułk wywodził od 1 Pułku Ułanów utworzonego w ramach 
Obraz jest aktualnie własnością Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Legionu Puławskiego, zaś przydomek „krechowieccy” od miejscowości 
w Kartuzach. Rodzi się pytanie, czy takie wydarzenie miało w ogóle Krechowce koło Stanisławowa, gdzie pod dowództwem płk. Bolesława 
miejsce? Odpowiedź brzmi – nie. A czy Haller był w ogóle w Kartuzach? Mościckiego stoczył swój pierwszy zwycięski bój. Pułk brał udział
Tak! I to aż trzykrotnie. w wojnie polsko-ukraińskiej, gdzie wsławił się obroną Gródka 

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Pomorze jednak Jagiellońskiego, czym przyczynił się do powodzenia odsieczy Lwowa. 
było przez ponad rok obiektem zaciekłych dyskusji polityków euro- W Kartuzach witał żołnierzy ówczesny starosta Emil Sobiecki wraz
pejskich. W tym celu wyjechała do Wersalu delegacja na czele z Antonim z tłumem mieszkańców.
Abrahamem, która stanowczo i skutecznie domagała się przyłączenia 

Haller a Kartuzy

Uczestnicy mszy świętej w intencji Ojczyzny

Dalszy ciąg uroczystości w Urzędzie Miasta

Uroczystości przy figurze MBP
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W kronice szkoły w Sianowie miejscowy nauczyciel Stefan ży. Tem samem ziemie i morze kaszubskie dla Polski zachował. Po mszy 
Bągorski zapisał w 1. rocznicę tego wydarzenia, że wojsko polskie nastąpiły słynne zaślubiny.
wkroczyło do Sianowa 10 lutego 1920 roku. Jest to jedyna, nieco Nocleg generał Haller miał w domu „Stella Maris” w Gdyni.
sensacyjnie brzmiąca informacja, która sygnalizuje obecność wojsk słyn- A już z rana 11 lutego wyjechał do sanktuarium maryjnego w Swarzewie. 
nej „Błękitnej armii” w Sianowie. Gdyby dać wiarę zapiskom sianow- Potem zwiedzał kolejne nadmorskie osady. Pamiątką tych wydarzeń jest 
skiego nauczyciela, pułk musiał spędzić dwie noce w Kartuzach i wczes- osiedle Hallerowo, które obecnie jest częścią Władysławowa. Po kilku 
nym rankiem wyjechać, by zameldować się 10 lutego w Pucku przed dniach Haller wrócił do Torunia. Dopiero wówczas, już w ostatnich 
zaślubinami, które rozpoczęły się około godz. 13. Zarówno wybór drogi dniach lutego, postanowił zwiedzić miasta pomorskie. Zwiedzanie odby-
przez Sianowo, jak i datę 10 lutego potwierdzają „Historia Wejherowa” wało się samochodem. Zajechał wtedy na pewno do Kościerzyny i Kar-
pod red. Józefa Borzyszkowskiego oraz „Bedeker wejherowski” Reginy tuz, o czym sam wspomina w swoich „Pamiętnikach” wydanych po-
Osowickiej. Stąd wiemy, że hallerczycy wkroczyli do Wejherowa śmiertnie w Londynie w 1964 roku. Ewidentnie błędna jest zatem 
w strugach deszczu, witani owacyjnie przez tłumy mieszkańców, 10 lu- informacja zamieszczona w „Dziejach Kartuz” (t. I, s. 321 i t. II, s.27), że 
tego około godz. 10. Wjechali od strony Szemuda, czyli drogą z Kartuz, Haller odwiedził Kartuzy podczas powrotu z Pucka dzień po zaślubinach.
która prowadzi właśnie przez Sianowo. Z tego wynika, że przez Sianowo Jeszcze tego samego roku rozegrała się wojna bolszewicka,
oddział przejeżdżał przed godz. 7, z Kartuz zaś wyjechał około 5. Wśród w której także wzięło udział sporo Kaszubów, w tym bohaterski 66 
żołnierzy byli także Kaszubi. Jednym z nich był Jan Wiecki spod Kaszubski Pułk Piechoty im. J. Piłsudskiego, który odegrał znaczącą rolę 
Kościerzyny, pochowany w 1992 roku w Strzepczu. w wojnie o niepodległość państwa. W jego szeregach poległ bohaterską 

Tymczasem gen. Haller, jako dowódca Frontu Pomorskiego, śmiercią urodzony w Czeczewie ppor. Jan Hirsz, dowódca jednego
dotarł do Pucka niezależnie. Wyjechał pociągiem z Torunia wczesnym z batalionów, kawaler orderu Virtuti Militari. W sumie z powiatu 
rankiem 10 lutego wraz z całym sztabem wybitnych osobistości. Od kartuskiego poległo w tych walkach 27 żołnierzy.
Grudziądza towarzyszył mu też ówczesny minister Spraw Wewnętrz- Drugi pobyt Hallera w Kartuzach miał nastąpić 16 paź-
nych, Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent RP. W Gdańsku, dziernika 1922 roku. Generał został zaproszony na inaugurację 
na dłuższym postoju, Haller otrzymał od podkomisarza Naczelnej Rady działalności drukarni „Gazety Kartuskiej” i otwarcie dawnego szpitala 
Ludowej na Gdańsk i Pomorze, dr. Józefa Wybickiego dwa platynowe znajdującego się przy obecnej ul. 3 maja. Czy był tam rzeczywiście 
pierścienie. Do Pucka pociąg dotarł ok. 13. W porcie wszystko było już obecny? Prawdopodobnie tak. Na pewno jednak wziął udział w uro-
przygotowane do uroczystej mszy, podczas której patriotyczne kazanie czystości poświęcenia sierocińca prowadzonego przez siostry Wincentki, 
wygłosił ks. płk Józef Wrycza. Rozpoczął je słowami: „Dostojni Pa- która to miała odbyć się – według „Dziejów Kartuz” – 3 listopada 1922 
nowie, Narodzie Polski, Bracia Kaszubi!” Przywołał też słowa Hiero- roku. Z tego wydarzenia zachowało się historyczne zdjęcie. Pomiędzy 
nima Derdowskiego:  Czujce tu ze serca toni, skłôd nasz apostolsczi; Ni tymi datami Haller mógł ponownie przebywać nad kaszubskim morzem, 
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsczi, by po nich dobitnie które – jak wiadomo skądinąd – bardzo pokochał. Po raz trzeci gen. 
podkreślić: O tem credo narodowem każdy Kaszuba pamiętał. I choć fale Haller miał odwiedzić  Kartuzy 14 sierpnia 1927 roku. Wówczas – jak 
germanizmu groźnie biły i zalaniem ziemiom kaszubskim zagrażały, podaje Norbert Maczulis w swojej książce „Kartuzy z dziejów miasta
Kaszuba stał twardy i niewzruszony, jak ona skała w morzu. Zawładnąć i powiatu” – wziął udział w odsłonięciu i poświęceniu Figury Matki 
sobą nie dał, ducha polskiego w swej checzy kaszubskiej pielęgnował, Boskiej Królowej Korony Polskiej w parku miejskim.

Eugeniusz Pryczkowskipomimo wszelkich wysiłków nauczycieli germanizatorów, a nieraz i księ-
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Przejmowanie na początku 1920 r. przez wojsko polskie pod dowództwem gen. Józefa Hallera, właśnie tych terenów głęboko zapisało się
w tradycji i pamięci mieszkańców wielu kaszubskich wsi i miast.

8 lutego 1920 r. armia gen. Hallera zajęła Kartuzy, a dla uczczenia tego wydarzenia jedna z głównych ulic tej miejscowości do dziś nosi imię 
właśnie gen. Józefa Hallera (przy tej ulicy mieści się Urząd Miasta).

Na łamach  Gazety Gdańskiej  (nr 35 z 1920 r.) tak relacjonowano wydarzenia mające miejsce w ówczesnej jeszcze wsi Kartuzach 8 lutego 
1920 r.  W sobotę po południu wkroczyły wojska nasze do Kartuz. Po przybyciu na stację pociągu pancernego “Hallerczyk”, wjechał brygadier 
Suszyński na czele ułanów i szwoleżerów do miasta. Ludność witała wszystkie oddziały wojska z zapałem. Część przemaszerowała wśród tłumu ludu
i delegacji na nową linię demarkacyjną. Pozostałe wojska powitał starosta Sobiecki, ksiądz proboszcz Hoffmann z Chmielna i przewodniczący Rady 
Ludowej Maciejewski. W odpowiedzi na powitanie zaznaczył brygadier Suszyński, że zapewnienia odchodzącego greneszucu nie sprawdzą się nigdy. 
Greneszuc nie powróci, albowiem armia polska nie pozwoli odebrać sobie ani piędzi ziemi. Wieczorem uczczono wkraczające wojska iluminacją
i przedstawieniem w Karthauzer Hof.

Dla Kartuz rozpoczął się okres najdynamiczniejszego rozwoju w dziejach tej miejscowości, który przerwała II wojna światowa.

8 lutego 1920 w Kartuzach 
ze strony ZKP

Wersalsczi Traktat, pòdpisóny 28 czerwińca 1919 rokù, òbò- czёcё. Dzejało sã no wszёtkò pòd zdrzatkã Grenzschutzu, czej jesz
wiązywôł do òddaniô Pòlsce m.jin. Pòmòrzégò. 1 zélnika négò roku w Kartuzach gòspòdarzёłё prёsczé panowiznё.
pòwòłelё minysterstwò z przódё Prёsczi Òbéńdё i ùsadzёlё pòmòrsczé Pò wёdarzeniach, jaczé bёłё nafùlowóné patrioticznym 
wòjewództwò, chtёrnégò pierszim wòjewòdą òstôł Sztefón Łaszewsczi. zôwzãcym w Toruniu, co béł dostóny nazôd pò bez mała 150 latach, 
W nym wòjewództwie słёchała téż kartёskô zemia òkùpòwónô i zarzą- armiô Hallera napiéra do mòrza, wrôcającё we wsach i miastach Kaszёb
dzёwónô òprzez prёsczé przédnictwò. i Pòmòrzégò pòlską panowiznã. Wszãdze dobёto witelё pòlsczich 
  żôłnérzów. 7 gromicznika prёsczé wòjska szłё précz z Kartuzów 
i zarёczôł krёwawi Grif – hewò mё! wёstrzód bicô jednégò môłégò zwònu ewanielicczégò kòscoła (dwa 

Wedle ùmёszleniô, cobё nazôd dostac Pòmòrzé, òstôł zaòstóny brekòwelё na wòjnã dlô prёsczi armie w 1914 rokù).
zrёchtowóny 19 rujana 1919 rokù Pòmòrsczi Front, jaczi béł sercowiną 
òperacjową Pòlsczégò Wòjska. Jegò przédnikã òstôł gen. por. Józef Nadeszlё òd Rãbòszewa
Haller. 17 stёcznika 1920 rokù pòlsczé wojska wmaszérowałё na teren Ósmi dzéń gromicznika 1920 rokù ùtarknął głãbòk w pamiãc
Pòmòrzégò. Zatôrczënk niemiecczi greńczny starżё òstôł złómóny pòd i serca mieszkańców Kartuz. Tegò dnia zakùńcził sã, wej, prёsczi 
Gniewkòwã, Wigòdą i Brannã mòcnym wёniécenim Pòmòrsczi Dywizji zarabczёnk, dérёjący wnetka 148 lat (òd rujana 1772 rokù). Notejszi 
Strzélców. W pòsobnёch dniach (18 i 19 stёcznika) béł dobёti Toruń. 10 zôstãpnik prowadnika gminё, Altman, w miono niemiecczich 
gromicznika òdbéł sã zawòłóny zdёnk z mòrzã z bёtnictwã szwadrónu wёszёznów ùstąpił z ùrzãdu i przekôzôł przédnictwò Pòlôchòwi Józ-
Pierszégò Regimeńtu Krechòwiecczich Ùłanów. wòwi Masełkòwsczémù, kòmisaricznémù prowôdnikòwi, przё bёtnoscё 

Czekawą pamiątką Pòmòrsczégò Frontu je jegò znaka, na mecenasa Emila Sobiecczégò, chtёren sprôwiôł robòtã przédnika krézu. 
chtёrny je widzec – na spòdlim mòrza z płёnącym żôglówcã – Biôłi Òrzéł W niedzelné òprzёpôłnié òd zôpadny starnё (Rãbòszewa) wmaszérowôł 
z kòruną, co trzimie szczit z Pòmòrsczim Grifã. Wёżi òrzła je rok 1920, jeden z partów mòdri armie. Na przódkù dłudżi rédżi paczérowôł Pierszi 
a wёżi òdczidnicё datum 19 I i 10 II. Redżimeńt Ùłanów Krechòwiecczich. Za nima jachałё trzё regimeńtё 

Wespółtwórca legeńdë Hallerowi armie, znóny w midzëwòj- wiérzkòwёch i jedna réga artilerie. Zbrzątwióné na kartёsczim rёnkù 
nowim cządze pùblicysta i pòéta Edward Ligocczi, chtëren wzął ùdzél lёdztwò płomno pòwitało pòlsczé wòjskò. W miono wёcmaniznё 
w pòmòrsczi ekspedicje, tak ò tim pisôł: przemówił przédnik kartёsczégò krézu Emil Sobiecczi, wёrazył 

  wdzãcznotã naszémù wòjskù za nen redostny dzéń w historie Kartuz.
Żołnierze moi – Gryf czerwony
dźwiga się z głębi szarych wód Nazôtné rézё gen. Hallera
I czeka na was – przebudzony Za dwa dni, jak òddichnãlё w Kartuzach, 10 gromicznika
Pomorskich książąt sławny ród ò wczasnym zawitrzkù, wòjskò pòlsczé rёgnãło w drogã przez 
  Swiónowò, Szemôłd i Wejrowò, cobё sã zameldowac w Pùckù na zdёnkù 
Za błękitnawej mgły przesłoną z mòrzã, chtёrny zaczął sã hewòtnégò dnia w pôłniowёch gòdzёnach.
Toruńskich wieżyc gęsty las W rozmajitёch pùblikacjach wielokroconëje milné datum, cobё gen. 
– Już obce działa wywieziono Haller bawił w Kartuzach – 11 gromicznika 1920 rokù. No fiktiwné, 
i obcy lont na wałach zgasł òbrosłé w òpòwiôstczi pòbёcé kòmeńdanta mòdri armie, pòkôzôł na 
  wiôldżim òbrazu kartёsczi doktór Henrik Kòtowsczi. Timczasã generôł 
Weszliśmy oto, my żołnierze, pò prôwdze nawrôcôł jesz do Kartuz, leno dёcht pózdni.
germańskich knechtów pędząc ćmy Pò symbòlicznym zdôwanim Pòlsczi z mòrzã (10 gromicznika 
– I wystrzeliły w błękit wieże w Pùckù i 11 gromicznika we Wiôldżi Wsё) „nôslédné dnie (jak pisôł
i wrzasnął krwawy Gryf – to my!  w swòjich pamiãtnikach gen. Haller) jô wёzwёskôł do òbjachaniô 

całownégò Pòmòrzô, tej taczé môlё, jak: Dżałdowò, Lidzbark, Brodnica, 
25 tёsąców na kartёsczim rёnkù Wąbrzezno, Grёdządz, Gniew, Tczew, Kòscérzna i Kartuzё, kùreszce 

Lata 1918–1920 to cząd wiôldżich zjinaków, chtёrne sã tёchòlską pùszczã, òprzez Chònice, Kòrunowò, Nakło jem zajachôł do 
dokònałë w dotądkòwёch ùprocëmnieniach spòlëznowёch i pòliticznёch Bёdgòszczё, chtёrną zajãłё wòjska Dowbòra Mùsznicczégò”.
na Kaszёbach. Nôdzeja, żebё dostac nazôd wòlã, sta sã terô realną Pòsobny rôz gen. Haller òdwiedzył Kartuzё w 1922 rokù, a tej 
problemą. Òb czas drãdżich a bògatёch w skùtczi lat przewrócёnkù w 1927 rokù béł òb czas ùroczёznё òdsłoniãcô i pòswiãceniô sztaturё 
w Kartuzach òdbёwałё sã trójné pòliticzné a pòdskacёnkòwé zéńdzenia, Matczi Bòsczi Królewi Kòrunё Pòlsczi.

Jerzy Nacelszlachã sąsadnёch krézowёch miasteczków. Nadôwało no Kartuzóm 
apartną farwnotã. Swój dżib zwёnégòwałё w lёpińcu 1919 rokù, czedё 

Zebr. i oprac. Danuta Piochòzbróné na rёnkù miasteczka lёdztwò przё leżnoce roczёznё 
Foto: W. Lew-Kiedrowska, K. Formelagrunwaldzczi manifestowało ùdbóną wòlã nawróceniô ti zemi do Mat-

Haller w Kartuzach
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Magiczny czas w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach
GRUDZIEŃ odświętny wygląd. Może dlatego odwiedził nas wyjątkowy gość, którym 

był św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami - elfami. Przybył on do W grudniu, na przekór pogodzie, w naszym przedszkolu było 
przedszkola 4 grudnia wraz z ogromną ilością prezentów. Dzieci czekały wesoło i kolorowo. Nasze sale z dnia na dzień piękniały i przybierały 
na tą wizytę już od dawna i bardzo się starały być grzeczne. Z okazji 
wizyty Mikołaja dzieci przygotowały wiersze i piosenki, by zapre-
zentować je gościowi. Mikołaj po obdarowaniu dzieci prezentami ruszył 
w dalszą drogę, ale obiecał, że wróci znów za rok.

Grudniowe oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia
w przedszkolu wieńczyły spotkania jasełkowe przygotowane przez dzieci 
z najstarszych grup. Przedszkolaki pilnie uczyły się wierszyków, piosenek 
i kolęd, żeby przedstawić je swoim rodzicom, ale też w swoich domach 
podczas rodzinnych spotkań.

STYCZEŃ
Choć na dworze zimno, mroźno, to w serduszkach 

przedszkolaków gorąco, a powodem takiej atmosfery jest obchodzony
w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Każda grupa przedszkolaków 
przedstawiła program artystyczny, w którym pokazała swoje umiejętności 
muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. Goście byli poruszeni. W oczach 
niektórych można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości 

Tegoroczny karnawał był niezwykle krótki. Trwa już Oba  
okres Wielkiego Postu, ale we wspomnieniach słuchaczy żywo chóry prowa-
jeszcze brzmią różne utwory wykonywane w okresie dzi Małgorzata 
poświątecznym przez licznych artystów. Wśród nich spore grono Kuchtyk (wy-
słuchaczy przyciągnął występ chórów Cartusia i Kakofonia. Oba wodząca się
chóry zawitały w Sierakowicach w niedzielę 31 stycznia i dały z Sierakowic). 
koncert kolęd w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Z a ł o ż o n y  
W okresie kończącym czas kolędowy (przed świętem MB wcześniej chór 

Cartusia (1993 
rok, ks.  G. 
Jakubiak, przy 
kolegiacie p.w. 
Wniebowzię-
cia Najświęt-
s z e j  M a r i i  
Panny w Kar-
tuzach, jednakże działający w kaplicy Świętego Wojciecha, należącej do tej 
parafii) istniał najpierw jako Schola Parafialna. Dwa lata później został prze-
niesiony pod zarząd kartuskiego Centrum Kultury. Ma na koncie wiele nagród
i wyróżnień w licznych konkursach, koncertuje w kraju i poza jego granicami, 
posiada w dorobku artystycznym płyty cd. Istniejący od 1999 roku chór 
Kantylena tworzą ludzie różnych zawodów, których połączyła wspólna pasja. Ten 
chór również koncertuje w kraju i nie tylko. Ma na swoim koncie płyty, współ-
pracuje ze znanymi muzykami polskimi. Wykonuje utwory o różnym przekroju Gromnicznej i stojącym tuż za nim okresem postu) słuchacze ze 
muzycznym, w tym także dzieła wielkich kompozytorów, m.in.: Requiemszczególnym sentymentem przybyli, by wysłuchać po raz ostatni 
W. A. Mozarta oraz IX Symfonię Ludwika van Beethovena.w czasie kolędowym znanych i lubianych utworów w pro-

Danuta Piochfesjonalnym wykonaniu. Organizatorami Koncertu był Zarząd 
Foto Wanda Lew-KiedrowskaPowiatu Kartuskiego i Proboszcz parafii św. Jana.

Chór Cartusia i Kakofonia z występem w sierakowickiej świątyni

Oba chóry zachwyciły słuchaczy

Występ drugiego z chórów 
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LUTY
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla 

dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Bal 
karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczający im 
wiele przeżyć i radości, to niezwykły dzień, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. W niezwykły dzień 4 lutego nasze przedszkole z minuty na 
minutę zapełniało się pięknymi księżniczkami, tajemniczymi wróżkami, 
odważnymi rycerzami i kowbojami, zawitały też biedronki, zebra, 
motylki, kogucik oraz bohaterowie znanych i lubianych przez dzieci bajek 
jak na przykład Elza, Anna - aż trudno było wśród nich rozpoznać naszych 
przedszkolaków! Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca,
a w dodatku w salach czekały same łakocie! Do domów wszyscy wrócili 
zmęczeni, ale zadowoleni - już teraz szukają pomysłów na następne 
karnawałowe przebranie!

były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki. Na koniec wszyscy 
rozkoszowali się pysznymi ciastami domowego wypieku, każdy wnusio 
mógł posiedzieć na kolanach swojego dziadka lub babci, pokazać 
ulubione zabawki, czy prace plastyczne. Spotkanie przebiegło w serdecz-
nej atmosferze. Za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi dziadkami.

Magdalena Król
Katarzyna Formela

Foto: nadesłane

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:
pn. - pt. 8-21, sob. 8-16
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W ramach działań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawo-
dowego wychowankowie najstarszej grupy ORW w Szklanej uczest-
niczyli w zajęciach w cukierni pana Piotra Stencla w Sierakowicach. 
Celem spotkania było przybliżenie pracy cukiernika. Właściciel cukierni 
w ciekawy i przystępny sposób przekazał tajniki swojej pracy. Wycho-
wankowie mieli też okazję wykonania tortu dla swojego kolegi pod 
okiem mistrza cukiernictwa. Wspólnie przygotowany tort był prezentem 
urodzinowym dla Artura od pana Piotra Stencla. Serdecznie dziękujemy 
za ciekawe i wyjątkowe zajęcia. Z pewnością skorzystamy z zaproszenia 
pana Piotra, który zaproponował nam stałą współpracę. 

Katarzyna Leszczyńska
Ewelina Mielewczyk

Warsztaty cukiernicze wychowanków ORW w Szklanej

Uczniowie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierako-
wicach wraz z podopiecznymi Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Szklanej postanowili połączyć swoje serca i wrażliwość! Na 
przełomie stycznia i lutego br. zajęli się zbiórką darów dla bezdomnych 
zwierząt.

Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce. Jak zawsze możemy 
liczyć na Waszą ogromną wrażliwość i liczne dary: suchą karmę, 
makarony, kasze. 

Ponadto, dzięki Waszej ofiarności zwierzaki nie będą marzły
w zimie, ponieważ przynieśliście kołdry, kocyki, poduszki. Nie zapom-
nieliście również o środkach czystości i zabawkach.

Dziękujemy uczniom i rodzicom za aktywny udział w tej akcji.
Wszystkie dary zostały przewiezione 8 lutego do schroniska 

„Promyk” i przekazane na ręce kierownika schroniska.

Organizatorki akcji: Beata Wica-Deik, Grażyna Paracka
Foto: nadesłane

Zbiórka darów dla schroniska „Promyk” w Gdańsku 

Piątek, 29 stycznia, upłynął w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego są tym większe, że nasi uczestnicy mogli też poćwiczyć umiejętność 
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach pod znakiem referowania w języku obcym. Pan Adam Dochtorowicz zwrócił też naszą 
współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń. Tego dnia uwagę na nietuzinkowość piątkowej gali. Po raz pierwszy miał okazję 
w gmachu ZSP odbyło się podsumowanie warsztatów kulturowo- zobaczyć, w jaki sposób uczestnicy podsumowują udział w warsztatach 
językowych „World Talks” organizowanych przez obie szkoły przy współorganizowanych przez jego stowarzyszenie.  
udziale stowarzyszenia AIESEC Gdańsk. Wśród zaproszonych gości W trakcie spotkania mieliśmy okazję spróbować specjałów 
znalazła się dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej pani Krystyna kulinarnych przygotowanych przez uczniów Technikum żywienia i usług 
Formela, reprezentant AIESEC Gdańsk, pan Adam Dochtorowicz oraz gastronomicznych w Sierakowicach. W quizie dotyczącym Polski
przedstawicielki gimnazjalnej Rady Rodziców, panie Lucyna Gilmajster i Kaszub sprawdziliśmy wiedzę naszych zagranicznych przyjaciół na te-
oraz Elwira Klinkosz. Niezwykle miłe nam było również towarzystwo mat kraju, w którym goszczą. Oczywiście, rozwiązali go śpiewająco. 
naszych zagranicznych przyjaciół, a zarazem wolontariuszy Mogą teraz ruszyć w świat i opowiadać innym o wspaniałym doświad-
prowadzących przez cały tydzień warsztaty: Li Tongxin z Chin, Lokyan czeniu, jakim z pewnością była dla nich wizyta w Sierakowicach. 
Chiu z Hong Kongu, Thiago Matozo z Brazylii oraz Sinana Üstün z Dyrektorzy współpracujących szkół, pan Krzysztof Andryskowski oraz 
Turcji. pan Grzegorz Machola, podkreślali swoją dumę z przebiegu tygod-

Głównym punktem programu było zaprezentowanie przez niowych warsztatów językowych, których inicjatorami była pani Ewe-
uczniów Gimnazjum i ZSP wiedzy, którą zdobyli podczas zajęć z wolon- lina Telega oraz wicedyrektor Gimnazjum Tomasz Ziemann. Dały one 
tariuszami AIESEC. Uczniowie uczestniczący w warsztatach przygo- uczniom szansę do praktycznego wykorzystania nabywanych w szkole 
towali prezentacje na temat Chin, Turcji, Hong Kongu i Brazylii, które umiejętności językowych. Równie ważny był dla nich aspekt kulturowy, 
czternastu z nich miało szansę zaprezentować w języku polskim i an- gdyż takie przedsięwzięcia bez wątpienia przyczyniają się do pozna-
gielskim. Zostali za to nagrodzeni upominkami umilającymi naukę ję- wania innych kultur, poszerzania horyzontów i rozpowszechniania 
zyka obcego, które przygotowali nauczyciele językowcy obydwu szkół. tolerancji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko na stałe wpleść warsztaty 
Jak zauważyła pani dyrektor Krystyna Formela, tego typu przed- AIESEC w plany pracy każdej ze szkół. 

Ewelina Telegasięwzięcia odgrywają ogromną rolę w rozwoju umiejętności auto-
Tomasz Ziemannprezentacji, budowania wypowiedzi i wystąpień publicznych. Korzyści 

Podsumowanie warsztatów AIESEC
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Po raz trzeci spotkali się posiadacze pięknych głosów, Kategoria gimnazja zespoły
wokaliści śpiewający po angielsku, podczas Międzyszkolnego Konkursu I miejsce – Maja Formela, Julia Stencel, Małgorzata Wróbel
Piosenki w Języku Angielskim, organizowanym pod patronatem Wójta III miejsce – Wiktoria Arent, Klaudia Krefft
Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli. Tym razem uczestników gościła Nagrodzenie tak dużej ilości laureatów było możliwe dzięki 
Szkoła Podstawowa w Mojuszu – główny organizator Konkursu. wsparciu sponsora głównego – wójta Gminy Sierakowice Tadeusza 

W ostatnim dniu nauki przed zimowymi feriami, 12 lutego Kobieli, którego podczas Konkursu reprezentował dyrektor ZEAS Jacek 
2016 r.,  na scenie w remizie OSP zaprezentowało się 47 uczestników
w pięciu kategoriach (w tym 17 solistów i 12 zespołów). Tematem tego-
rocznej edycji (corocznie inna tematyka) były piosenki o miłości „Love”. 
Ponieważ repertuar w tym zakresie jest niezwykle bogaty, nie zdarzały 
się raczej częste powtórki w wybranych przez wykonawców utworach. 
Dzieci świetnie umiały naśladować autentycznych wykonawców, 
prezentowały wysoki poziom artystyczny i językowy; natomiast ucztą 
dla ducha były występy młodzieży, która ma już wykształcone skale 
głosowe i potrafi niezwykle ekspresywnie zaprezentować utwór.

Jury w składzie: Teresa Klasa, Henryk Klasa, Tatiana Szuta-
Wejer, Karolina Grzenkowicz-Kotłowska miało trudne zadanie do 
wykonania, bo większość prezentujących utwory wykonała je po 
mistrzowsku. Stąd w werdykcie pojawiło się sporo wyróżnień obok 
czołowych lokat, aby docenić jak największą liczbę wykonawców.

Końcowe wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:
Kategoria klas 0-III soliści
I miejsce – Paulina Miotk
II miejsce – Amelia Bulczak
III miejsce – Maria Dyszer

Mazur; a także dzięki nagrodom ufundowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Karolinę 
Grzenkowicz- Kotłowską (Księgarnia Libra), Bank Zachodni WBK. 
Poza tym każdy z uczestników mógł sobie wybrać pamiątkowy drobiazg 
spośród zgromadzonych upominków. Oczywiście dla wszystkich został 
także przygotowany poczęstunek, gdyż wysłuchanie, a potem 
opracowanie wyników klasyfikacji, wypisanie dyplomów, sporządzenie 
protokołów niestety trwa. Późnym popołudniem młodzież z opiekunami 

Kategoria klas 0-III zespoły
I miejsce – Marta Bronk, Agnieszka Ruszkowska, Agnieszka Bronk
II miejsce – Kamila Myszk, Julia Pioch, Milena Zysik
III miejsce – Marta Korda, Julia Koszałka
wyróżnienie: Nicola Pobłocka, Oliwia Bronk
Kategoria klas IV-VI soliści
 I miejsce – Oskar Płotka
II miejsce – Klaudia Wenta
III miejsce – Julia Krause
wyróżnienia: Sandra Rejter, Wiktoria Płotka, Karolina Miotk, Szymon 
Płotka, Kinga Sychta

udała się do domów na zasłużone ferie.Kategoria klas IV-VI zespoły
Organizatorzy – dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mojuszu, I miejsce – Małgorzata Wójcik, Mikołaj Frankowski

koordynatorki Konkursu: Iwona Kolka i Beata Sildatk – serdecznie II miejsce – Zuzanna Myszk, Magdalena Myszk
dziękują sponsorom, nauczycielom przygotowującym uczestników, III miejsce – Anna Cyperska, Wiktoria Kuchta, Paulina Wojcieszak
Radzie Rodziców za wszelką pomoc oraz dyrekcji GOK (za Kategoria gimnazja soliści
udostępnienie profesjonalnego nagłośnienia); a wszystkich występu-I miejsce – Agata Jaskulska
jących i nowych wykonawców zapraszają na kolejną edycję w przyszłym II miejsce – Paulina Górlikowska
roku.III miejsce – Klaudia Szreder

Danuta Pioch

III Konkurs Piosenki w Języku Angielskim

Paulina Miotk (zwyciężyła w najmłodszej grupie solistów)

Najmłodsi wykonawcy w grupie zespołów

W grupie starszych niektórzy przygrywali sobie na własnym instrumencie
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Na balu studniówkowym 
23 stycznia 2016 roku w sali 
„Bieszczadna” w Sierakowicach 
bawili się do białego rana uczniowie 
klasy III Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz klas IV Technikum
w zawodach: technik ekonomista, 
technik agrobiznesu i technik ży-
wienia i usług gastronomicznych 
ZSP w Sierakowicach. Ogółem 
prawie 130 osób: uczniów z oso-
bami towarzyszącymi, rodziców
i nauczycieli bawiło się w sobotnią 
noc przy akompaniamencie muzyki 
granej na żywo przez zespół „Blue 
Band”.

Uroczystego otwarcia ba-
lu poprzez przecięcie symbolicznej 
wstęgi dokonał pan dyrektor ZSP
w Sierakowicach Grzegorz Macho-
la. Studniówka rozpoczęła się 
polonezem, którego choreografię 
tradycyjnie opracowały panie: 
Kamila Gilmajster i Katarzyna 
Cyman. Przemówienie oraz szam-
pański toast pana dyrektora Grze-
gorza Macholi zakończył pierwszą 
część tego niezapomnianego wie-
czoru.

Po wspaniałym obiedzie 
parkiet zapełnił się eleganckimi 
parami. O godzinie 22.00 tego-
roczni abiturienci serdecznie po-
dziękowali dyrekcji, wychowaw-
com klas, nauczycielom oraz 
rodzicom za lata pracy i wysiłku, 
którego zwieńczeniem jest moż-
liwość przystąpienia do egzaminu 
dojrzałości. Część artystyczną
z przymrużeniem oka przygotowali 
uczniowie klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego. Wszystkie 
występy zostały nagrodzone grom-
kimi brawami.  Podczas tej  
magicznej nocy nie zabrakło wspól-
nej sesji zdjęciowej, pozowania
w Fotobudce, tortu, licznych 
dedykacji oraz kulturalnej zabawy 
do białego rana. 

Za sto dni matura! Wyko-
rzystajcie ten czas jak najbardziej 
efektywnie na naukę. Nagrodą 
będzie zdany egzamin oraz lepsza 
przyszłość.

Łukasz Reiter - 
wychowawca kl. III LO

Foto: Krystian Kniter

Studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Klasa III LO

Klasa IV TE-TA

Klasa IV TŻ
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Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie” serdecznie zaprasza 
na przedstawienie pt. „Gdy sen jawą się staje”, które zaprezentuje dnia
6 marca (niedziela) o godz. 18.00 w sali Bieszczadna w Sierakowicach. 

Zaproszenie na spektakl

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach zaprasza na wyjazd 
edukacyjny do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 
dnia 12 marca 2016 roku. 
W programie:
- zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności z audioprze-
wodnikiem;
- udział w projekcji filmu „Popiół i diament” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy.
Uczestnicy wyjazdu pokrywają jedynie koszty wstępu i zwie-
dzania Europejskiego Centrum Solidarności w kwocie 15 zł od 
osoby. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 4 marca 2016 r. – tel: 58 681-62-14; 58 684-76-02 
Zadanie dofinansowane z dotacji Gminy Sierakowice.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej 
odbędą się 11 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 

Wystawa krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
„Ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej”
Otwarcie w sali konferencyjnej GOK Sierakowice
dnia 16 marca 2016 r. o godz. 11.00.
Wystawa czynna do 30 marca 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza nabór do Mło
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice. Wszystkich 
chętnych do rozwijania swoich zdolności muzycznych 
zapraszamy na próby MODGS do sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w piątki o godz. 20.00.

Więcej informacji: . www.gok.sierakowice.pl

GOK zaprasza 
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Ryba kluczem do zdrowia

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby to cenne źródło łatwo przyswajalnego białka, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych NNKT, witamin A, D3, E, mikroelementów, 
wapnia i fosforu. Ze względu na niską zawartość cholesterolu mięso 
ryb jest dużo zdrowsze od mięsa czerwonego. 

Nasze rady:
ź Jedz ryby co najmniej 2-3 razy w tygodniu.Wprowadź ryby do swojej diety,
ź Pamiętaj, że ryby morskie dostarczają niezbędnego dla nas jodu. 

a skończą się przykre dolegliwości! ź Bądź kreatywny – przyrządzaj ryby na różne sposoby.

Praktyczne wskazówki
Ryby są pożądanym składnikiem diety, nie tylko ze względu na 

1.Ryby przeznaczone do gotowania (galarety) wkładamy zawsze do walory smakowe ale również zdrowotne:
wrzącego wywaru. Ścięcie zewnętrznej warstwy białka zapobiega 
nadmiernemu ubytkowi składników odżywczych w trakcie gotowania.

ź zmniejszają ryzyko chorób, takich jak: miażdżyca, arytmia serca, udar 
2.Ryby pieczone w folii aluminiowej podajemy na stół w folii, układając mózgu;
ją na talerzu, rozchylając brzegi i ozdabiając plasterkami cytryny i gałąz-

ź ograniczają niebezpieczeństwo nowotworów;
kami koperku.

ź usprawniają pamięć -  dieta obfita w ryby zwiększa ilość substancji 
3.Ryba zaprawiona cytryną lub octem nie rozpada się w czasie smażenia.szarej w korze mózgu;
4.Aby zapobiec przypalaniu się ryby podczas smażenia na dno patelni 

ź korzystnie wpływają na wzrok -  kwasy omega-3 korzystnie wpływają 
kładziemy cienki plasterek surowego ziemniaka. Tłuszcz na patelni nie na siatkówkę oka i zapobiegają chorobom oczu;
będzie pryskał, jeżeli dodamy do niego szczyptę soli.

ź wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i dorosłych;
5.Zapach ryb z rąk lub deski do krojenia można usunąć posoloną wodą

ź działają antydepresyjnie - zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych 
z octem lub sokiem cytrynowym.omega-3 zawartych w rybie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie 
6. Przykry zapach ryby w mieszkaniu można zmniejszyć dodając do ludzkiego mózgu i stan emocjonalny. 
gotującej się ryby łyżkę mleka.

Zupa rybna

Składniki:
 filet z ryby morskiej (np. dorsz, czarniak, 
rdzawiec) - 750g marchew - 300g, seler - 
50g, korzeń pietruszki - 100g, por - 150g, 
koper – 1 pęczek, ziarna ziela 
angielskiego - 5 szt., liście laurowe - 3 szt., 
sól, pieprz, sok z cytryny do smaku, 
śmietana 18% - 100g, woda - 1,5 l

Sposób wykonania: 
1.Sporządzamy wywar warzywny: warzywa kroimy w drobną kostkę
i gotujemy razem z ziarnami ziela angielskiego i liściem laurowym w 1,5 l 
wody. 
2.Gdy warzywa będą miękkie, dodajemy pokrojony w małe kawałki filet
z ryby i posiekany koper.
3.Zabielamy zupę śmietaną i dodajemy sok z cytryny. 
4.Doprawiamy solą i pieprzem.
5.Gotujemy ok. 5-10 min. Zupę dekorujemy koperkiem.

Łosoś zapiekany z salsą pomidorową

Składniki:
filet z łososia - 500 g, 
pomidory - 5 szt., czosnek - 4 
ząbki, oliwa z oliwek - 5 
łyżek, ocet jabłkowy - 3 
łyżeczki, bazylia, oregano, 
sól i pieprz

Sposób wykonania: 
1.Przygotowanie salsy pomidorowej: pomidory blanszujemy, kroimy w drobną kostkę, 
mieszamy z  czosnkiem, oliwą z oliwek, bazylią, oregano i  posypujemy solą i pieprzem. 
2.Przygotowanie łososia: filet z  łososia przyprawiamy solą i  pieprzem, przekładamy do 
wcześniej wysmarowanego olejem naczynia żaroodpornego, nakładamy przygotowaną 
salsę, skrapiamy octem jabłkowym.
3.Pieczemy bez przykrycia w temp. 200°C od 25 – 30 min. 
4.Danie porcjujemy i dekorujemy.

Filet z dorsza smażony na maśle

Składniki:
filet z dorsza - 250 g, mały por - 
1 szt., duża marchew - 1 szt., 
masło, sól, pieprz, szczypta 
cukru, ziemniaki - 1 kg, 
mrożony groszek - 1 opak., 
kwaśna śmietana - 4 łyżki, rosół 
- ½ szklanki, śmietana 30% - 200 
ml, mąka pszenna - 1 płaska 
łyżeczka, posiekana natka 
pietruszki – 1 łyżka, sok z 
cytryny kilka kropel

Sposób wykonania: 
1.Płuczemy i czyścimy dorsza (zostawiając skórę), filet kroimy na 7 cm kawałki 
(skórę lekko nacinamy), oprószamy pieprzem i  solą, smażymy na maśle do 
uzyskania złotego koloru.
2.Przygotowanie sosu porowo-śmietanowego: białą część pora siekamy w cienkie 
plasterki, a następnie smażymy kilka minut na 2 łyżkach masła. Gdy por zmięknie, 
dolewamy ½ szklanki rosołu, następnie przykrywamy pokrywką (dusimy). 
Wlewamy śmietanę wymieszaną z mąką, doprowadzamy do zagotowania. 
Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z  cytryny. Na sam koniec dodajemy natkę 
pietruszki.
3.Przygotowanie puree: ziemniaki  myjemy, obieramy i  gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy, dodajemy masło
i śmietanę, następnie tłuczemy na gładką masę. Zielony groszek  gotujemy w wodzie z  odrobiną soli i cukru w celu 
podkreślenia smaku i  koloru. Odcedzamy i miksujemy na gładkie puree. Łączymy ziemniaki z groszkiem, doprawiamy 
solą i  pieprzem.
4.Przygotowaną rybę porcjujemy, dekorujemy i  podajemy jako danie główne z  puree i sosem porowo-śmietanowym.

Autor: Weronika Labuda

Autor: Agata Treder

Autor: Patrycja Malek

Autor zdjęć: Piotr Zatoń

(artykuł sponsorowany)
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W dniu 24 stycznia w hali sportowej gimnazjum w Sie-
rakowicach została rozegrana ostatnia kolejka 20. edycji Halowej Ligi 
Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki - Sierakowice 2015/2016. W ostatnim 
meczu tej edycji spotkały się dwie drużyny, które w czasie rozgrywek nie 
doznały jeszcze porażki: Sierpasz Sierakowice oraz Rulis Usługi 
Ogólnobudowlane. Zwycięstwo w tym meczu oznaczało mistrzostwo 
całych rozgrywek. Do ostatniej sekundy meczu nie było wiadomo, kto 
zostanie tegorocznym mistrzem. Ostatecznie zwycięską drużyną okazał 
się Sierpasz Sierakowice, który pokonał Rulis 5:4. 

Na zakończenie rozgrywek zwycięzcom ligi halowej 
wręczone zostały przez panów Józefa Formelę – Prezesa Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach oraz Waldemara 
Formelę – Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice”, 
organizatora tych rozgrywek,  puchary, medale, statuetki, ufundowane 
przez Pana Tadeusza Kobielę – Wójta Gminy Sierakowice (za które 
bardzo dziękujemy).

Podsumowanie VII kolejki i ostateczne wyniki XX Edycji 
Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki - Sierakowice 2015/2016:
Strażak Sierakowice - Ajax F.U.B Witold Cygert  3:2
We - Met Team - Gosz Dach 6:3
Ekobud Usługi Ogólnobudowlane - Klejna Dachy Sierakowice 2:5
Rulis Usługi Ogólnobudowlane - Sierpasz Sierakowice 4:5
KLASYFIKACJA KOŃCOWA

KLASYFIKACJA KOŃCOWA STRZELCÓW
Strzelcy 14 bramek: Maciej Jóskowski 
Strzelcy 13 bramek: Gracjan Szutenberg 
Strzelcy 11 bramek: Krystian Gilmajster
KLASYFIKACJA KOŃCOWA „FAIR PLAY”

Wyróżnienia „Odkrycie Ligi” 
otrzymali: Artur Narewski - STRAŻAK 
Sierakowice, Paweł Biernat - RULIS 
Usługi Ogólnobudowlane, Damian 
Konkel - EKOBUD Usługi Ogólno-
budowlane.

Wyróżnienie „Najwszech-
stronniejszy Zawodnik” odebrał Krys-
tian Gilmajster - Sierpasz Sierakowice. 

W klasyfikacji „Najlepszy 
Bramkarz” nagrodzono Piotra Kąkola - 
Rulis Usługi Ogólnobudowlane.  

W klasyfikacji „Najlepszy 
Strzelec” zwyciężył Maciej Jóskow-

W imieniu organizatorów bardzo dziękuję wszystkim ski - Klejna Dachy Sierakowice. 
uczestnikom ligi halowej za sportową walkę, kibicom za doping,W klasyfikacji „Najlepszy 
a wszystkim osobom, dzięki którym 20. edycja Ligi Halowej mogła się Zawodnik” nagrodę odebrał Gracjan 
odbyć także bardzo dziękuję.Szutenberg - Rulis Usługi Ogólnobudo-

Waldemar Formelawlane. 

Podsumowanie 20. edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
im. Tadeusza Wesółki - Sierakowice 2015/2016

Zwycięzca Ligi Halowej 2015/2016 Sierpasz Sierakowice 

Nagroda FAIR PLAY dla drużyny Sierpasz Sierakowice 

Lp. Nazwa zespołu kol. wyniki br. pkt

1. Sierpasz Sierakowice 7 48 : 19 + 29 21

2. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 7 44 : 15 +29 18

3. Klejna Dachy Sierakowice 7 27 : 17 + 10 15

4. We - Met Team 7 26 : 26 0 12

5. Strażak Sierakowice 7 13 : 33 - 20 7

6. Gosz - Dach 7 20 : 34 - 14 6

7. Ekobud Usługi Ogólnobudowlane 7 14 : 34 - 20 4

8. Ajax F.U.B. Witold Cygert 7 15 : 29 - 14 0

Lp. Nazwa zespołu ilość punktów karnych

1. Sierpasz Sierakowice 21

2. Ajax F.U.B. W. Cygert 18

3. Klejna Dachy Sierakowice 15

4. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 12

5. Gosz - Dach 7

6. Ekobud Usługi Ogólnobudowlane 6

7. Strażak Sierakowice 4

8. We-Met Team 0
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Wzorem lat ubiegłych w dniach 13 i 14 lutego odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej dla amatorów. Wystąpiło 12 zespołów
z takich miejscowości jak: Gdańsk, Kartuzy, Dziemiany, Rokity, 
Bytów, Kołczygłowy, Klukowa Huta, Przodkowo, Pruszcz 
Gdański, Gdynia i Stężyca.

13 lutego rozegrano mecze eliminacyjne. Z grupy B 
awansowały drużyny D&H Bytów i UKS Klukowa Huta, 
Najbardziej emocjonujące spotkania miały miejsce w grupie A, 
gdzie rozstrzygnięcie o awansie nastąpiło dopiero po podliczeniu 
małych punktów. Awansowały zespoły Olimpijczyk Pruszcz 
Gdański i Intermarine.

14 lutego rozegrano eliminacje grupy C, z której awans 
wywalczyły drużyny KSK Kołczygłowy i Alpat Gdynia. Od 
14.00 rozpoczął się półfinał, a następnie finał Turnieju. Mistrzem 
został zespół KSK Kołczygłowy po wspaniałych meczach z Al-
patem Gdynia i Olimpijczykiem Pruszcz Gdański. Po zajęciu 
drugiego miejsca w zeszłej edycji było to ich kolejne zwycięstwo 
w historii turnieju, drugie miejsce zajął zespół Olimpijczyk 
Pruszcz Gdański, a trzecie Alpat Gdynia – zespoły te po raz 
pierwszy startowały w Turnieju. Nagrody (jak co roku wspaniałe
i okazałe puchary i medale) wręczał główny sponsor Prezes GS i licznie zgromadzona publiczność spowodowały, że XVI Turniej Piłki 
„SCh” w Sierakowicach Józef Formela oraz Dyrektor Szkoły Siatkowej, którego finały rozgrywane były w sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Sierakowicach Ireneusz Płotka. Nagrodę dla najlepszego Podstawowej w Sierakowicach, przejdzie do historii jako impreza stojąca 
zawodnika Sebastiana Rybaczka z KSK Kołczygłowy ufundował na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, obejmująca 
Mirosław Stolc – właściciel sklepu obuwniczego „Stolc–obuwie” swym zasięgiem zawodników – amatorów niemal z całego województwa 
w Sierakowicach. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju pomorskiego, dzięki czemu Turniej ten nazywany jest już nieoficjalnymi 
otrzymały pamiątkowe smycze, kołatki, dyplomy i czekoladki z logiem mistrzostwami województwa pomorskiego dla amatorów.
Turnieju. Do zobaczenia za rok w XVII Turnieju.

Mirosław Senwicki, foto: nadesłane Walka, zabawa i rozrywka – tak w trzech słowach można 
skomentować ten turniej. Wspaniała atmosfera, emocjonujące pojedynki 

XVI Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu
GS „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

Informacja
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów – Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom: z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się

w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
– Porady prawneul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas czynne: 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskie-w piątki w godz. 13.00 – 20.00
go 1 w Sierakowicach:Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK
18 marca, 29 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 tel. 609  180  881 
września, 28 października, 25 listopada, 30 grudnia.– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609  180 tel. 609  180 881
881).spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

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

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.

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




