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Od 5 lipca w siedzibie Fundacji Pomorskie Centrum Pomocy 
Alkoholikom i Ich Rodzinom w Kartuzach rusza grupa motywacyjna dla 
osób uzależnionych. Spotkania przeznaczone są dla osób, które zaczy-
nają zauważać swój problem alkoholowy, ale nie są przekonane
o konieczności podjęcia terapii. Zapraszamy też osoby, które ją 
ukończyły lub są w trakcie jej trwania, a jednak w dalszym ciągu mają 
problemy, które płyną z niskiej motywacji.

Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach 
15.00-19.00 w siedzibie Fundacji przy ulicy Kościerskiej 11i
w Kartuzach.

Szczegółowe informacje: ,
tel. 539  001  600, 539  001  500.

Nadesłane

www.fundacjapomorskie.pl

Grupa motywacyjna dla uzależnionych 

W związku z tworzeniem Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego 
w Kartuzach zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi, w szczegól-
ności sympatyków postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, weteranów, 
kombatantów, osoby związane z wojskiem i służbami mundurowymi, 
członków organizacji proobronnych, harcerzy, młodzież szkół średnich
i studentów, nauczycieli, entuzjastów historii, grupy rekonstrukcyjne, 
lokalnych działaczy społecznych i samorządowych oraz wszystkich, dla 
których ważne jest dobro Umiłowanej Ojczyzny. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z lokalnym 
koordynatorem:
porucznik ZP Tomasz Kocent
nr tel.: 664-465-531 lub 605-986-582
e-mail: doc.grisz@wp.pl
www.jozef-pilsudski.com.pl

W Kartuzach powstaje
Kaszubsko-Pomorski oddział
Związku Piłsudczyków RP
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Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe. 
W gronie samorządowców odznaczonych jednym z najwyższych 
odznaczeń państwowych – Złotym Krzyżem Zasługi – znalazł się wójt 
Tadeusz Kobiela. 

Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony 27 maja, został 
ustanowiony przez Sejm RP w 2000 r. dla upamiętnienia pierwszych 
wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia 
polskiego samorządu terytorialnego. 

– Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca, to 
służba – mówił prezydent na spotkaniu z samorządowcami. Podkreślił, 
że zadaniem dla samorządów oraz władz centralnych jest zrównoważony 
rozwój całego kraju.

Zwracając się do zebranych prezydent podkreślił, że samorzą-
dowcy często w rozwój swego miasta, gminy, powiatu czy województwa 
wkładają „samych siebie i swoje serce”. – To jest taka działalność, która 
wymaga serca. Mówię o tym też ze swojego drobnego doświadczenia – 
powiedział prezydent.

Jak mówił, jako radny Krakowa poznał, na czym polega praca 
samorządowca, praca na poziomie – jak podkreślił – „absolutnie bezpoś-
redniego kontaktu z mieszkańcami, dbania o sprawy, które są najbardziej 31 maja br., podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, 
bieżące, najbardziej przyziemne, ale ważne dla ludzi na co dzień, bo to Andrzej Duda wręczył dziesięciorgu samorządowcom odznaczenia 
one najczęściej decydują o jakości ich życia”.państwowe „Za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, 

– To praca, a właściwie, to nie praca, tylko służba, która ma ten za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
wymiar, że dzieje się najbliżej ludzi – dodał prezydent. i społecznej”. Natomiast Krzyże Kawalerskie i Oficerskie Orderu 

Odrodzenia Polski oraz Złote i Srebrne Krzyże Zasługi wręczał sekretarz Źródło: prezydent.pl
stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Dera. Foto: Krzysztof Sitkowski / Kancelaria Prezydenta RP

Złoty Krzyż Zasługi dla wójta Tadeusza Kobieli 
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Już po raz 26. sierakowiccy radni udzielili wójtowi Tadeu-
szowi Kobieli absolutorium za wykonanie budżetu. Głosowanie nad 
uchwałą miało miejsce 2 czerwca podczas sesji Rady Gminy.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
ze sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunal-
nego, a także uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
i stanowiskiem komisji rewizyjnej. Ponadto wysłuchali sprawozdania 
Wójta Gminy z wykonania zadań inwestycyjnych.  

Nakłady na inwestycje w ubiegłym roku wyniosły łącznie 
17.123.616,13 zł, z czego 8.696.308 zł stanowiły środki z budżetu gminy. 
Pozostałą część funduszy na inwestycje udało się pozyskać z kredytów i 
obligacji (4.200.000 zł) oraz ze środków zewnętrznych, zarówno kra-
jowych (3.416.000 zł), jak i unijnych (907.923 zł). Do większych zadań 
inwestycyjnych należała m.in.: przebudowa dróg w Sierakowicach (ulice 
Mickiewicza, Piwna, Kościerska, Źródlana, Pogodna, Jana Pawła II), 
budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lisie Jamy – Sierakowska Huta 
– Tuchlinek czy inwestycje oświatowe.

Radni jednomyślnie przegłosowali wniosek komisji rewizyj-
nej o udzielenie wójtowi absolutorium budżetowego. 

– Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy. Dziękuję za dzieje na górze, bo nas ludzie tu, na dole, będą rozliczali – powiedział 
zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Zawsze powtarzam, że jeśli panuje wójt Tadeusz Kobiela. 
zgoda, to można „góry przenosić”. Róbmy swoje, nie patrząc na to, co się Tekst i foto: AK

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 
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Gmina Sierakowice, jako jedna z pierwszych w województwie -  Harmonogramów wywozu 
i kraju, uruchomiła zintegrowany serwis informacyjny dla mieszkańców odpadów – telefon przypomni Ci, 
i turystów z wykorzystaniem mobilnej aplikacji na smartfony i tablety.   kiedy wystawić pojemnik i jakie 

Korzystasz z różnych aplikacji na swoim telefonie lub śmieci będą odbierane. Dodatko-
tablecie? Jeśli tak, wypróbuj również aplikację EVENIO, która zapewni wo masz możliwość zgłoszenia 
Ci wygodny dostęp do: reklamacji wywozu odpadów.

- Wiadomości lokalnych – Bądź na 
bieżąco z tym, co dzieje się
w Gminie Sierakowice, co się 
wydarzy w twojej miejscowości lub 
na twojej ulicy. 
- Informacji o imprezach kultu-
ralnych – Nie przegap interesujących 
wydarzeń kulturalnych w Gminie Sierakowice.
- Ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice – Warto wiedzieć więcej! 
- Informacji o atrakcjach turystycznych w twojej okolicy – Co zwiedzić, 
gdzie spędzić wolny czas? Sprawdź!
Dodatkowe zalety aplikacji EVENIO to: 
- wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
- elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przypomnień;
- pobranie i korzystanie z aplikacji jest dla użytkownika bezpłatne;
- aplikacja nie zawiera reklam.

Zainstaluj EVENIO na smartfonie i już dzisiaj przekonaj się
o zaletach tej aplikacji. Korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste. 
Aplikację EVENIO można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store, 
a także po zeskanowaniu kodu QR, przy pomocy programu np. QR 
Droid. Następnie program przekieruje nas na stronę sklepu, gdzie nastąpi 
instalacja. 

Dla działania aplikacji EVENIO nie jest konieczne, by telefon 
cały czas miał dostęp do internetu. Połączenie z internetem jest niezbędne 
jedynie w momencie pobrania aplikacji i harmonogramu – czyli wys-
tarczy raz na rok! Można wprowadzić takie ustawienia w telefonie, które 
pozwolą pobrać aktualizację, gdy będziemy w zasięgu bezpłatnego 
internetu. Przykładowo taki darmowy hot spot znajduje się na parkingu 
przy ul. Słupskiej w Sierakowicach.

Zainstaluj aplikację EVENIO do 30 września  2016 r. Do 
wygrania TABLET o wartości 1000 zł, torby podróżne, plecaki i wiele 
innych nagród.

Więcej informacji o aplikacji EVENIO na stronie 
. Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 

83-340 Sierakowice; e-mail:  
Mariusz Laska

www.sierakowice.pl
sierakowice@sierakowice.pl

Zainstaluj aplikację EVENIO i wygraj tablet
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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

O 3% wzrośnie cena za wodę i ścieki w porównaniu z dotych-
czas obowiązującymi stawkami. Za metr sześcienny dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków właściciele gospodarstw domowych zapłacą 
łącznie 9,55 zł brutto, do tej pory było to 9,25 zł, czyli wzrost wynosi
0,30 zł. Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 
2017 r. 

Od sierpnia opłata za metr sześcienny wody dla gospodarstw 
domowych i pozostałych odbiorców wyniesie 3,45 zł (do tej pory 3,26 
zł). Wzrastają także opłaty za odprowadzone ścieki. Cena metra sześcien-
nego od gospodarstw domowych wynosi 6,10 zł (do tej pory płaciliśmy 
5,99 zł). Natomiast właściciele przydomowych lokalnych przepom-
powni ścieków zapłacą 6,05 zł za metr sześcienny nieczystości 
(wcześniej 5,93 zł). 

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

AK

Podwyżka cen za wodę i ścieki

28 maja w Gowidlinie, podczas XI Zjazdu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, delegaci 
z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy wybrali skład 
nowego Zarządu. Spotkanie było także okazją do podsumowania 
pięcioletnich działań ustępujących władz. 

Na początku zebrania chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych druhów: Jerzego Jóskowskiego, Czesława Polejowskie-
go i Witolda Sobisza.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP przedstawił ustępujący prezes Zbigniew Kostuch, 
który zwrócił uwagę, że coraz częściej brakuje druhów do wyko-
nywania zadań statutowych. Ma to związek z podjęciem pracy 
przez strażaków-ochotników w miejscach znacznie oddalonych 
od miejsca zamieszkania lub za granicą kraju. 

– Przyszłość naszej organizacji zależy od młodego 
pokolenia – mówił Zbigniew Kostuch. – Potrzebujemy ludzi 
młodych, wykształconych, dobrze odnajdujących się w obecnej 
rzeczywistości, którzy wykorzystując doświadczenie naszej 
organizacji będą realizować nasze cele. 

Związek OSP RP w Sierakowicach skupia 5 jednostek: 
z Sierakowic, Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Mojusza
i Tuchlina. Trzy pierwsze z nich są włączone do Krajowego organizowanych na terenie gminy. Wciąż podnoszą swoje kwalifikacje 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oddział gminny liczy 303 członków, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, a co roku sprawdzają 
w tym 33 kobiety, 13 członków wspierających i 8 członków honorowych. swoje umiejętności podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Ponadto 
W oddziale działają 4 kobiece drużyny pożarnicze liczące 33 osoby oraz organizują pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz turniej wiedzy 
15 młodzieżowych drużyn pożarniczych zrzeszających 130 osób (61 pożarniczej dla dzieci i młodzieży.  
dziewcząt i 69 chłopców). Po przedstawieniu sprawozdań nastąpił wybór władz zarządu. 

Komendant gminny Andrzej Bojanowski zreferował stan Oto skład zarządu Oddziału Gminnego ZOSP: Zbigniew Kostuch – 
i przygotowanie gminnych jednostek OSP do realizacji podstawowego prezes, Daniel Polejowski – wiceprezes, Jan Stachnik – wiceprezes, 
obowiązku, jakim jest zwalczanie pożarów i innych miejscowych Andrzej Bojanowski – komendant, Jarosław Jóskowski – skarbnik, 
zagrożeń oraz klęsk żywiołowych. Adam Wróblewski – sekretarz, Kazimierz Krefta – członek prezydium 

Na wyposażeniu pięciu jednostek znajduje się 9 samochodów zarządu, Andrzej Wenta – członek prezydium zarządu, Eugeniusz Bigus, 
oraz łódź ratownicza. Wszystkie jednostki posiadają agregaty Krystian Dułak, Łucjan Joskowski, Sławomir Joskowski, Arkadiusz 
prądotwórcze z osprzętem do oświetlenia miejsca akcji, piły łańcuchowe Lejk, Rafał Migowski, Jacek Myszk, Damian Wenta, Karol Wenta i Karol 
do cięcia drewna, pompę pływającą, sprzęt ochrony dróg oddechowych Zwara.
oraz pozostały sprzęt przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych. Komisja rewizyjna: Krzysztof Brzeski – przewodniczący, 
OSP w Sierakowicach działa w ramach wojewódzkiego batalionu Tomasz Polejowski – sekretarz oraz Łukasz Lejk. 
odwodu operacyjnego województwa pomorskiego. – Ochotnicze Straże Pożarne są niezwykle ważnym ogniwem 

W latach 2011-2015 na terenie gminy Sierakowice wybuchło w społeczeństwie – powiedział biorący udział w zjeździe wójt Tadeusz 
207 pożarów, miało miejsce 841 miejscowych zagrożeń oraz 27 fałs- Kobiela. – Od szeregu lat badania opinii publicznej wskazują, że 
zywych alarmów, czyli łącznie 1075 zdarzeń. Straty spowodowane przez największym zaufaniem cieszą się strażacy, zarówno zawodowi jak
pożary wyniosły 2.295.900 zł, natomiast wartość mienia uratowanego i ochotnicy. Pragnę wyrazić uznanie dla waszej działalności, dla waszej 
w wyniku podjętych działań oszacowano na 14.877.000 zł. społecznej pracy. Dziękuję wam za to zaangażowanie, za serce, za to 

Aktywność strażaków-ochotników nie polega wyłącznie na wszystko, co czynicie dla dobra naszej społeczności. 
udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Biorą udział przy zabez- Tekst i foto: AK
pieczaniu imprez sportowych, uroczystości państwowych i kościelnych 

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Wybory nowego zarządu oddziału

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP wraz z wójtem gminy Tadeuszem Kobielą
oraz komendantem powiatowym PSP Edmundem Kwidzińskim
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Na naukę nigdy nie jest za późno, a tym bardziej na zapoznanie 
się z nowoczesnymi technologiami, które coraz szybciej opanowują 
różne aspekty naszego życia. Z takiego założenia wyszły członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach, które zorganizowały warsztaty 
komputerowe przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia. 

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 20 kobiet, które 
przez kilka tygodni zdobywały wiedzę z zakresu obsługi komputera
i korzystania z zasobów Internetu. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, a prowadził je dyrektor placówki 
Grzegorz Machola. 

– Głównym celem tych zajęć była nauka podstaw obsługi 
komputera i korzystania z Internetu – mówi prowadzący zajęcia. – Panie 
nauczyły się poruszać w środowisku Windows, a także nauczyły się 
wyszukiwania, selekcji i zapisywania informacji, zarówno tekstowych, 
jak i zdjęć. Duży nacisk położono na komunikację przez pocztę 
elektroniczną. Wszystkie panie założyły sobie konta na Gmail, więc 
oprócz dostępu do poczty mają także dostęp do usług, które oferuje firma 
Google, takich jak dysk, czyli chmura czy też wykorzystywanie map Dzięki uczestnictwu w zajęciach panie zyskały nie tylko nowe 
i wiele innych narzędzi. Zwieńczeniem tych zajęć będzie umiejętność umiejętności, ale także szerzej otworzyły swoje „okno na świat”. 
komunikacji za pomocą komunikatora Skype. Na realizację projektu „Okno na świat” KGW z Lisich Jam 

Uczestniczki warsztatów otrzymały materiały z najważniej- pozyskało dotację z Urzędu Gminy w Sierakowicach. 
szymi informacjami, wskazówkami oraz adresami ciekawych stron Tekst i foto: AK
internetowych. 

Warsztaty komputerowe „Okno na świat”
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Na zaproszenie wójta Tadeusza Kobieli 15 czerwca w urzędzie 
gminy gościła przebywająca w Gowidlinie w ramach wymiany szkolnej 
młodzież z niemieckiego miasta Unna wraz z opiekunami Faustiną Tous
i dyrektorem szkoły Hansem Ruthmannem. Grupie towarzyszyła dyrek-
tor Maria Wenta-Barlak, pełniąca rolę tłumacza nauczycielka języka nie-
mieckiego Alicja Kuchta oraz uczniowie z gowidlińskiej szkoły.   

Jedenaścioro uczniów ze szkoły partnerskiej w Unnie wraz
z opiekunami gościło na Kaszubach w dniach 13-17 czerwca. Ich plan 
wizyty był wypełniony zwiedzaniem i przeróżnymi atrakcjami przy-
gotowanymi przez organizatorów. Znaleźli jednak czas na odwiedzenie 
siedziby sierakowickich władz samorządowych. 

Później głos zabrał dyrektor partnerskiej szkoły z Niemiec. – 
Dziękuję za gościnność. Wierzę, że będzie to długotrwała przyjaźń. 
Cieszę się, że polscy uczniowie obejrzą Unna i inne miejsca w Niem-
czech. Mam nadzieję, że do tego czasu nauczę się chociaż kilku słów po 
polsku – przetłumaczyła słowa dyrektora Hansa Ruthmanna Alicja 
Kuchta. 

Po wizycie w urzędzie młodzież udała się na dalsze zwiedzanie 
Kaszub. 

Tekst i foto: AK

Wójt Tadeusz Kobiela bardzo serdecznie powitał goszczącą
w Gowidlinie młodzież. Opowiedział o Sierakowicach i mieszkańcach 
gminy, specyfice tego regionu i o języku kaszubskim.

– Wierzę, że kontakty młodzieży z Gowidlina i Unna zaowo-
cują długoletnią przyjaźnią. Cieszę się, że i nasza młodzież będzie miała 
możliwość odwiedzenia waszego kraju – dodał wójt.

Sierakowicki włodarz zwrócił uwagę, że nowoczesny wymiar 
Europy polega na kontaktach bez granic. – Wierzę, że wasz pobyt w Go-
widlinie, na Kaszubach, w Polsce dostarczy wam wielu wspaniałych 
wrażeń i sprawi, że będziecie chcieli tu wrócić – powiedział i dodał na za-
kończenie: – Zapraszam do Polski!

Młodzież z Niemiec z wizytą u Wójta Gminy
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, mający szcze- z prośbą o możliwość spotkania. Odpowiedź była pozytywna, należało 
gólne zasługi w nauce języka kaszubskiego, wybrali się w dniach 13-15 zatem się do wizyty stosownie i godnie przygotować: powitanie,  piosen-
maja na wycieczkę do Warszawy. Cały rok solidnie i ciężko pracowali, ki, opowieść o sobie i szkole – to wszystko brzmiało w dostojnym 
biorąc udział w rozlicznych konkursach i zdobywając w nich liczące się miejscu dość oryginalnie – bo po kaszubsku, ale zachwyciło Panią Prezy-
lokaty. Zatem grono pedagogiczne, rodzice i przedstawiciele Stowarzy- dentową, która też przygotowała się na spotkanie z młodymi Kaszubami, 
szenia na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz postanowili nagrodzić ich trud, przyjmując ich w ogrodach pałacowych, podziwiając regionalne stroje
organizując spore dofinansowanie wyjazdu. i dopytując się szczegółowo o wiele rzeczy związanych z życiem szkoły

i regionu. Dzieci odpowiadały w języku ojców, co wzbudziło dodatkowy 
zachwyt.

Z Senatorem Kleiną młodzi Kaszubi zwiedzili Senat i Sejm, 
zajrzeli do zakamarków tych ważnych parlamentarnych budowli, do 
których nie wchodzi się w normalnym trybie zwiedzania. Dzięki oso-

Ponieważ wyjazd związany był z nagrodą za osiągnięcia w ję-
zyku kaszubskim, postanowiono obudować go zdarzeniami o spec-
jalnym charakterze. Poza rutynowym zwiedzaniem najważniejszych 
miejsc turystycznych (m.in. Muzeum Powstania, Zamku Królewskiego, 
Starówki, Pałacu Kultury i Nauki, Łazienek, Stadionu Narodowego), 
zaplanowano także nie lada wydarzenia: wizytę w Pałacu Prezydenckim bistej opiece Senatora dzieci mogły zasiąść w poselskich i senatorskich 
i spotkanie z Pierwszą Damą – Agatą Kornhauser Dudą, oraz spotkanie ławach, poprowadzić spotkanie z mównicy, zaprezentować w dostojnych 
z przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senatorem murach swoje artystyczne zdolności, co Senatorowi rodem z Kaszub 
Kazimierzem Kleiną. Te wydarzenia by się nie odbyły bez pomocy niezmiernie przypadło do gustu, a nawet wzruszyło.
przyjaciół, którzy czuwali nad ich zaplanowaniem i realizacją: Dzieci wróciły pełne wrażeń, ale i na gospodarzach zrobiły 
w Kancelarii Prezydenta dbała o pozytywne załatwienie sprawy pani niemałe wrażenie swoimi kompetencjami w ojczystym języku.
Ewelina Krefta, a w Senacie i Sejmie Biuro Senatora Kazimierza Kleiny. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu 

Dzieci solidnie się do obu wizyt przygotowały. Najpierw tego niezapomnianego przeżycia.
napisały list do Pierwszej Damy, oczywiście w języku kaszubskim, Danuta Pioch

Z wizytą u Pierwszej Damy i w Senacie

W Sejmie pod opieką Niezwykłego Przewodnika

Z Pierwszą Damą w ogrodach Pałacu Prezydenckiego
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Pobyt szwadronu ppor. Zdzisława Badochy ps. Żelazny na w gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego odbyła się prelekcja o etyce tego 
terenie gmin Sulęczyno, Sierakowice, Kartuzy i Chmielno miał miejsce okresu w wykonaniu Ronalda Werelicha. Drugim prelegentem był dr 
w dniach 23-25 maja 1946 r. Dalej szwadron udał się w kierunku Powiśla, Karol Polejowski z Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku, były 
gdzie nastąpiła koncentracja 5 Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem mieszkaniec Sierakowic. W swoim wystąpieniu omówił pobyt 
majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. szwadronu Badochy w powiecie kartuskim, ich ubiór i uzbrojenie. 

O słynnym rajdzie po powiecie kościerskim i starogardzkim, Następnie zaproszeni goście udali się pod pomnik Matki Boskiej 
gdzie szwadron rozbił siedem posterunków milicji i dwa posterunki UB Królowej Korony Polski. W miejscu tym zebrała się licznie młodzież 
(w Skórczu i Starej Kiszewie) informowało BBC. Po tej akcji, 17 maja gimnazjalna. 
1946 roku, szwadron udał się do Bobolic, gdzie działały BOA (Bojowe 
Oddziały Armii) na wypoczynek. W związku z akcją UB w Bobolicach 
szwadron działał na terenie powiatu kościerskiego i bytowskiego. Potem, 
po krótkim wypoczynku na południu Kościerzyny, szwadron ruszył 
samochodem Bedford na teren powiatu kartuskiego. 

Słowo o historii Polski, aż do okresu Żołnierzy Wyklętych, 
wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Berendt z Instytutu Pamięci Narodowej
i Stowarzyszenia Historycznego 5 Brygady Wileńskiej AK. Następnie 
głos zabrał Kazimierz Socha Borzestowski, który omówił życiorys 
Zdzisława Badochy i jego ostatnie chwile przed śmiercią w Czerninie. 
Wspomniał również o Ottomarze Zielkie, który przebywał ostatnie 23 maja 1946 r. szwadron na wysokości wsi Podjazy w gminie 
godziny z ppor. Badochą, a urodził się niedaleko, bo w Gowidlinie. Jako Sulęczyno napotkał trzydziestoosobową grupę funkcjonariuszy MO i UB 
ostatni zabrał głos wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, który z Kartuz. Po krótkim starciu funkcjonariusze poddali się. Dwóch z nich 
podziękował wszystkim, którzy pomogli tę uroczystość zorganizować. zginęło, trzech zostało rannych. Milicjantom pomogła sanitariuszka 

szwadronu Danka Siedzikówna ps. Inka. Następnie szwadron samo-
chodem udał się do Sierakowic, gdzie wkroczył po nabożeństwie majo-
wym w momencie, gdy mieszkańcy wychodzili z kościoła. Rozbroili 
miejscowego komendanta milicji, zaś Badocha udał się do miejscowego 
proboszcza na spotkanie. Następnie udali się w kierunku Kartuz. 

Drugą imprezę zorganizowała gmina Sulęczyno, a konkretnie 
Szkoła Podstawowa w Podjazach im. Danki Siedzikówny ps. Inka.
23 maja placówka zorganizowała Konkurs Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej dla uczniów szkół podstawowych. 

Badocha, przewidując zasadzkę w Kartuzach, na wysokości 25 maja 2016 roku w Parku Danuty Siedzikówny odbyło się 
Szopy skręcił do tej miejscowości. Tutaj po noclegu udali się do Bącza, spotkanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego z ulicy Klasztornej 
gdzie zostawili samochód ciężarowy i udali się ponownie do Szopy. oraz Gimnazjum Katolickiego z Kazimierzem Sochą Borzestowskim, 
Potem udali się do Lasów Mirachowskich, gdzie widziano ich niedaleko który omówił pobyt szwadronu ppor. Badochy ps. Żelazny na terenie 
Sianowa, zaś w ostatnim okresie widziano ich w Kożyczkowie.  powiatu kartuskiego. Na koniec młodzież przy obelisku Inki zapaliła 

Dla uczczenia tej historycznej rocznicy gmina Sierakowice znicze. 
zorganizowała uroczystość upamiętniającą wejście szwadronu ppor. Kazimierz Socha Borzestowski, foto: AK
Badochy ps. Żelazny do Sierakowic. W pierwszej kolejności

70. rocznica pobytu szwadronu ppor. Zdzisława Badochy ps. Żelazny
w Sierakowicach

6 (311) czerwiec-lipiec 2016
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W sierakowickiej filii SPON zawsze dużo się dzieje. Oprócz 
cotygodniowych środowych spotkań integracyjnych organizowane są 
wyjazdy i wycieczki, w których członkowie Stowarzyszenia chętnie 
uczestniczą. 

W  d r u g i e j  p o ł o w i e  k w i e t n i a  l i c z n a ,  b o  
pięćdziesięciopięcioosobowa grupa wzięła udział w turnusie 
rehabilitacyjnym nad morzem. W tym roku członkowie SPON 
odpoczywali i regenerowali siły w ośrodku „Pomorze” w Ustce. 

Kuracjusze korzystali z zabiegów dostosowanych do stanu 
zdrowia i indywidualnych potrzeb. Oprócz tego był czas na wypoczynek 
i wspólne spędzanie czasu. Kwietniowa pogoda, chociaż zazwyczaj jest 
kapryśna, pozwalała na spacery brzegiem morza lub marsze nordic 
walking. Grupa z Sierakowic wzięła także udział w kilku wieczorkach 
integracyjnych.

– Bardzo mi się spodobało na turnusie. W Ustce wszędzie jest 
Dwa tygodnie później, 22 czerwca, członkowie blisko, jedzenie było bardzo dobre, a pogoda dopisała. Panie 

Stowarzyszenia postanowili świętować początek lata i zbliżającą się noc rehabilitantki były fachowe, bardzo miłe i pomocne – mówi pani Sabina i 
sobótkową.  podkreśla bardzo duże zaangażowanie Marzeny Korzeniewskiej, prezes 

– Nasze sobótkowe bajanie postanowiliśmy zorganizować w sierakowickiej filii SPON i jednocześnie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. 
ośrodku rekreacyjnym „Gwizdówka” – opowiada pani Małgorzata. – osób niepełnosprawnych, która w czasie każdego turnusu czy też innego 
Jedliśmy i wesoło się bawiliśmy. Wysłuchaliśmy referatu na temat wyjazdu dba o podopiecznych Stowarzyszenia, a na co dzień pomaga im 
obrzędów i zwyczajów związanych z przesileniem nocy i dnia. Kiedy w załatwianiu różnych formalności,  przebijając mury biurokracji.  
ukazała się nam nimfa wodna z wiankami z ziół i kwiatów, jak na noc Państwo Teresa i Zygmunt także są zadowoleni z pobytu na 
świętojańską przystało, panny (musiałyśmy się posiłkować pannami z turnusie i zapewniają, że gdy nadarzy się kolejna taka możliwość, to na 
odzysku) puszczały wianki na wodzie, mając nadzieję, iż po drugiej pewno z niej skorzystają. 
stronie jeziora pochwycą je kawalerowie (niestety, zapomniały załączyć 
do wianków karteczek z numerami telefonów no i czar prysł). Aby 
tradycji uczynić zadość, ze śpiewem na ustach udaliśmy się na 
poszukiwanie kwiatu paproci. Potem odbył się konkurs wiedzy o Nocy 
Kupały, oczywiście z nagrodami. Dodatkowymi atrakcjami podczas 
pikniku była możliwość gry w kręgle i pływanie rowerkami wodnymi. 

8 czerwca członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 
Plenerowych Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych „Ostrzyckie 
Wędkowanie”, które odbyło się na polu biwakowym „U Stolemka” w 
Ostrzycach. Jest to impreza organizowana od kilku lat przez Gminę 
Somonino, a biorą w niej udział zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli z 
placówek i organizacji, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 

Grupa ze SPON w Sierakowicach liczyła 66 osób. Spotkanie 
miało formę pikniku z poczęstunkiem, grami i zabawami oraz rejsem po 
Jeziorze Ostrzyckim. 

Jak wskazuje nazwa pikniku – „Ostrzyckie Wędkowanie” – 
Plany na lato w SPON także zapowiadają się niezwykle nie mogło zabraknąć pojedynku na wędki. Ponieważ chętnych do 

ciekawie. Zarząd Stowarzyszenia zaplanował pielgrzymkę do łowienia ryb było sporo, z każdej grupy wyłoniono po trzy osoby, które 
sanktuarium w Licheniu oraz jednodniową wycieczkę do gdańskiego stanęły do zawodów.
ogrodu zoologicznego. Uczestnicy „Ostrzyckiego Wędkowania” zgodnie mówią, że 

AK, foto: Małgorzata Bronkwyjazd udał się i z niecierpliwością czekają na kolejny, który już za rok. 

Z działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym



10

Od kilku lat krakowski oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego organizuje konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Laureatami tego-
rocznej, 14. edycji konkursu, zostali wychowankowie Ośrodka Rewali-
dacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sierakowicach – Adam Litwin 
oraz Kazimierz Richert. 

Celem konkursu, oprócz poznania zabytków Krakowa, była 
integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem 
poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych oraz terapia przez 
sztukę, jako jedna z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci
i młodzieży specjalnej troski. 

Na konkurs wpłynęły 153 prace z całej Polski. Sierakowicki 
OREW przesłał 13 prac swoich wychowanków. Komisja konkursowa 
obradowała pod przewodnictwem Mieczysława Święcickiego – 
piosenkarza i aktora, artysty „Piwnicy pod Baranami”. 

Adam zapewnił, że gdy nadarzy się okazja, to będzie brał 
udział w różnego rodzaju konkursach. – Jak będzie taka okazja, to 
oczywiście będę walczyć, aby zdobyć nagrodę, ale będę się cieszył nawet 
z dyplomu – dodał Adam.  

Druga z nagrodzonych prac, rysunek Kazimierza, przedsta-
wiała niezwykle barwnego smoka i została wykonana kredkami. 

Adam Litwin otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, natomiast Kazimierz Richert – nagrodę sponsorów.  

Na galę wręczenia nagród, która odbyła się 11 czerwca w Kra-
kowie, obaj nagrodzeni chłopcy udali się z wychowawczynią grupy 
Małgorzatą Kobielą oraz opiekunami Katarzyną Bronk i Filipem Prze-
piórskim. 

– Było dużo rysunków, dużo dzieci i dużo emocji dla mnie – 
opowiada o wizycie w Krakowie Adam Litwin. – Bardzo się cieszę
z aparatu fotograficznego, który otrzymałem jako nagrodę. To było moje 
marzenie i teraz będę mógł robić zdjęcia. Wyjazd do Krakowa był bardzo Organizatorzy konkursu mają doskonały pomysł na 
męczący, ale warto było jechać. zaprezentowanie prac plastycznych szerszej publiczności.

Nagrodzony rysunek Adama został wykonany długopisem i… – Członkowie komisji konkursowej stwierdzili, że prace, które 
herbatą, a przedstawia zamek i smoki. Jak powiedziała Ewa Przepiórska, wpłynęły na konkurs są tak piękne, że nie można ich tak po prostu 
dyrektor OREW w Sierakowicach, Adam kiedyś nie lubił rysować odłożyć i chcą wydać przewodnik po Krakowie i zilustrować go 
i malować i niezwykle trudno go było namówić do tej formy pracy, ale po rysunkami dzieci – powiedziała Małgorzata Kobiela.  
zwycięstwie w konkursie to się zmieniło. AK

Adam Litwin i Kazimierz Richert laureatami
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zabytki Krakowa”

6 (311) czerwiec-lipiec 2016

Kolorowy smok narysowany przez Kazimierza

Filip Przepiórski, Kazimierz Richert, Małgorzata Kobiela i Adam Litwin (u dołu)

Praca konkursowa Adama
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Miesiąc kwiecień i maj są niezwykle ważne dla pszczelich 
rodzin. Dla pszczelarza to także czas wzmożonego wysiłku, aby podołać 
wszelkim pracom pasiecznym i pokierować odpowiednio rozwojem 
pszczół. Od tego jaka pogoda będzie w tych miesiącach zależy siła 
rodzin. 

W tym roku kwiecień był bardzo zimny. Pszczoły nie 
opuszczają ula, jeżeli temperatura jest niższa niż 12˚C. Dlatego bardzo 
ważne w tym okresie było dokarmienie pszczół, np. ciastem miodowo-
cukrowym, aby rodziny nie głodowały. Jednak maj był cudowny
i pszczoły korzystały z bardzo licznych pożytków. Pożytkiem nazywają 
pszczelarze rośliny, z których pszczoły mogą zbierać pyłek i nektar. Maj 
to miesiąc kwitnienia wielu roślin, np. mniszka, klonu, ałyczy oraz 
wszelkich drzew i krzewów owocowych. 

W tym czasie pszczelarz musi dopilnować, żeby matce 
pszczelej nie zabrakło miejsca do składania jajeczek, a w bardzo silnych 
rodzinach hamować powstawanie „nastroju rojowego”. Zjawisko rójki 
pszczelej czyli podzielenia się rodziny na dwie mniejsze i ucieczka jednej 
z nich jest dla pszczelarza stratą pszczół i połowy zapasów miodu, ale jest 
to naturalny sposób dzielenia i rozprzestrzenienia się pszczół. W tych 
miesiącach pszczelarz musi nawet dwa razy w tygodniu robić przegląd
w ulach w celu usunięcia mateczników, w których rozwijają się młode 
matki pszczele. Przeglądy w ulach robi się najczęściej w południe pod-
czas ciepłych dni, kiedy większość pszczół jest w terenie, zbierając pyłek, 
nektar i wodę. 

Praca przy pszczołach wymaga spokoju i wyciszenia. Nie 
można być zdenerwowanym, gdyż każdy energiczny ruch pszczelarza 
budzi agresję pszczół. Dla nich ul jest ich domem, gdzie znajduje się 
matka i potomstwo, i dla jego obrony zrobią wszystko. Dla uspokojenia 
pszczół stosuje się odymianie za pomocą podkurzacza, w którym spala 
się wysuszone drewno brzozowe, które ma właściwości uspokajające dla W ulach też w tym okresie bardzo dużo się dzieje, wyginęły już 
pszczół. wszystkie pszczoły „zimowe” i zastąpiły je następne pokolenia, które 

W czasie deszczowych dni pszczoły nie opuszczają ula. pojawiają się dzięki matce pszczelej. Matka pszczela, czy też jak 
Deszcz jest bardzo potrzebny roślinom dla ich prawidłowego rozwoju,niektórzy mówią „królowa” ula, składa do komórek w plastrach jajeczka, 
a za kilka dni, kiedy wróci pogoda, pszczoły znowu zabiorą się do pracy.a u szczytu rozwoju potrafi złożyć tych jajeczek 1,5-2,0 tysiąca na dobę! 

Po trzech dniach z jajeczka wylęgają się larwy, które są karmione przez 
Joanna Kuśnierzpszczoły karmicielki pyłkiem oraz miodem lub mleczkiem pszczelim.
Foto: nadesłane

Z larw po przepoczwarczeniu wylęgają się młode pszczoły – robotnice
i trutnie. 

Rok w leśnej pasiece
W kwietniu i maju w ulach bardzo dużo się dzieje!
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Chmielno jest stolicą kaszubskiego słowa. Raz w roku, już od 
45 lat, przyjeżdżają tu miłośnicy ojczystego języka, by zaprezentować 
swoje zdolności recytatorskie. Żeby jednak mogli się tu pojawić, muszą 
najpierw przejść gęste sito eliminacji szkolnych, gminnych, powia-
towych. Wojewódzki finał skupia zatem już tylko nielicznych repre-
zentantów Kaszub, a całe rzesze recytatorów z niższych szczebli mogą 
jedynie kibicować ewentualnym swoim przedstawicielom.

Tegoroczna edycja, z dość okrągłą rocznicą – bo już z czter-
dziestopięcioletnią tradycją – odbywała się pod szczególnym patronatem 
profesora Gerarda Labudy, zmarłego niedawno wybitnego mediewisty 
rodem z Kaszub, którego niezwykle ważkie słowa, wypowiedziane
w wywiadzie do jednej z gazet, stały się mottem konkursu (Nie ma 

Wśród gimnazjalistów najlepszy był Kamil Depka Prądziński 
reprezentujący powiat bytowski; II miejsce zajęła Julia Pioch 
reprezentująca powiat lęborski; III  miejsce zajął Adam Dradrach 
reprezentujacy powiat kartuski.

W kategorii klas IV-VI laureatkami I miejsca zostały: Klaudia 
Wilma - powiat bytowski i  Agnieszka Laska – powiat kościerski;
II miejsce - Kinga Rasch – powiat kartuski; III miejsce - Jakub Klebba
z powiatu puckiego i Natalia Kiedrowska z powiatu chojnickiego.

Wśród uczniów klas I-III najlepszym okazał się Leon Jab-
łoński z powiatu wejherowskiego, II miejsce zajęła Milena Świątek-
Brzezińska z powiatu bytowskiego, III miejsce trafiło do Huberta 
Ossowskiego z powiatu chojnickiego.

W kategorii przedszkoli i oddziałów przedszkolnych I miejsce 
zajęła Lena Ciechanowska reprezentująca powiat kartuski, II  miejsce 
otrzymała Nadia Krauze reprezentująca powiat bytowski, III  miejsce 
zajęła Michalina Breske reprezentująca powiat chojnicki.Kaszub bez Kaszubów). Przewodniczący jury – ks. prof. Jan Walkusz – 

Nagrody specjalne dla najmłodszych uczestniczek, który zasiada w charakterze jurora chmieleńskiego konkursu od ponad 
ufundowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Monikę Kończykdwudziestu lat, zadedykował spotkanie pamięci innego z wybitnych 
i Wójta Gminy Chmielno Jerzego Grzegorzewskiego, otrzymały: Maja naukowców Kaszubów – profesorowi Jerzemu Trederowi, który także 
Lisakowska z powiatu lęborskiego oraz Nadia Krauze z powiatu często bywał jurorem w Chmielnie.
bytowskiego.Jury w składzie: prof. Jan Walkusz, Bożena Ugowska, 

Karolina Keller, Danuta Pioch, Tomasz Fopke miało sporo pracy
Danuta Piochz wyłonieniem laureatów. Wszak na finale bywają już tylko najlepsi

z najlepszych, a w tak wyrównanym pod względem zdol-
ności gronie niełatwo wyłuskać 
absolutne perełki.

Ostatecznie udało się 
tego dokonać i klasyfikacja 
mogła zostać ogłoszona. Wyniki 
rozłożyły się dość interesująco, 
zwyciężyli przedstawiciele wielu 
powiatów, co niezmiernie 
cieszyło uczestników. 

W kategorii dorosłych 
zwyciężyła Maria Balcerak 
reprezentująca powiat wejhe-
rowski.

W grupie uczestników 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
laureatką I miejsca była Marta 
Lidzbarska z powiatu wejherow-
skiego; II – Maciej Lipiński 
reprezentujący powiat kościer-
ski; III – Oliwia Bakhause
z powiatu chojnickiego.

45. Finał Rodnej Mowy za nami

Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk
(z lewej, przy dziewczynce w żółtym stroju)
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów
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Od jedenastu już lat spotykają się przedstawiciele szkół z ca-
łego województwa podczas rajdów pieszych i rowerowych, pro-
wadzących z Sikorzyna do Będomina (lub w kolejnym roku w odwrotnej 
kolejności). Tegoroczna edycja miała miejsce w sobotę 21 maja, a trasa 
prowadziła z Sikorzyna – gniazda rodowego rodziny Wybickich – do 
Będomina – majątku, w którym mieszkał Józef Wybicki, twórca 
polskiego hymnu narodowego. Dziś w tym miejscu znajduje się jedyne
w Polsce Muzeum Hymnu Narodowego.  

Do udziału w rajdzie pieszym zgłosiło się kilkanaście drużyn 
oraz kilka grup na trasę rowerową (około 25 kilometrową). Uczestnicy 
rajdu pieszego mieli przed sobą 15 kilometrową trasę, rozpoczynającą się 
w dworku w Sikorzynie, prowadzącą przez okoliczne  miejscowości
i przysiółki, a także leśne ostępy, do Będomina. Po drodze spotykali na 
kolejnych stanowiskach zadaniowych ucharakteryzowanych uczniów

z wiedzy teoretycznej, przeprowadzony przez pracowników meryto-
rycznych Muzeum w Będominie. Właściciele dworku w Sikorzynie – 
Państwo Maria i Leszek Zakrzewscy – udostępnili w tym dniu bezpłatne 
poruszanie się po Muzeum i przyległym parku. Potem uczestnicy 
odpowiadali na pytania zadawane na punktach kontrolnych, 

I LO z Kościerzyny, którzy zapraszali uczestników do wykonania 
specjalnych zadań, a także egzaminowali ich z wiedzy na temat życia
i działań Józefa Wybickiego. Zatem liczyła się nie tylko wiedza histo-
ryczna, ale także fizyczne uwarunkowania, umiejętność orientowania się 
w terenie i sprawności związane z logicznym myśleniem. Drużyna, która 
zaprezentowała się najlepiej (pod różnymi względami: wiedza, spraw-
ność, specjalny strój) otrzymała dodatkowo nagrodę główną – gene-
ralskie epolety.

Gminę Sierakowice reprezentowały dwie szkoły: przedsta-
wiciele Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej i Szkoły Podstawowej 
w Mojuszu. Przed wyruszeniem na trasę odbył się najpierw egzamin

XI Majówka z generałem Józefem Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety
Reprezentanci szkół z Kamienicy Królewskiej i Mojusza uczestnikami rajdu

Drużyna SP w Mojuszu z najmłodszym uczestnikiem rajdu Antosiem Sildatkiem

Na leśnym odcinku trasy, gdzieś miedzy Sikorzynem a Będominem

Szczęśliwy finisz pod czujnym okiem pani Beaty Sildatk

Reprezentanci naszej gminy przed dworkiem

Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika wręczyły:
Starosta powiatu kartuskiego i kościerskiego
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ulokowanych na trasie, za które 
otrzymali punkty zapisywane w Kar-
cie Rajdu. Liczył się także czas 
realizacji trasy, a niektórym zdarzało 
się zgubić w terenie i tracili sporo 
punktów. Naszym jednak udało się 
dotrzeć na czas, nie było też pro-
blemów z orientacją w terenie,
a z odpowiedziami radzili sobie 
całkiem dobrze, czyli byli nieźle do 
wyprawy przygotowani.

Idea całego przedsięwzię-
cia polega właściwie nie tyle na 
ostrej rywalizacji, co na  pokazaniu, 
że wolny czas można spędzać
w przyjemny sposób i aktywnie oraz 
z pożytkiem dla zdrowia, pomna-
żając  jednocześnie wiedzę.

Po przybyciu wszystkich 
uczestników na metę odbył się 
Piknik przed Muzeum Hymnu Naro-
dowego w Będominie. Następnie za-
planowano bezpłatne zwiedzanie 
Muzeum, pokaz musztry i życia 
codziennego mieszkańców XVIII w. 
ukazanego przez „Będomin – grupę 

z łuku. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród chętni mogli rekonstrukcji Garnizonu Gdańsk”, miała też miejsce gra terenowa Sokal. 
skorzystać z oferty specjalnej Muzeum – przedsięwzięć zaplanowanych Czas umilały swoim występem dzieci z zespołu „Roczitkòwé Jagódczi”
w ramach Nocy Muzeów.z Rokit. Dla wszystkich była darmowa grochówka, kiełbaski i domowej 

Danuta Piochroboty wypieki. Ci, którzy nadal byli spragnieni ruchu mogli postrzelać

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników rajdu

Szkoła w Jelonku od wielu już lat jest organizatorem Gmin-
nego Konkursu, podczas którego uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy prezentują piosenki w języku kaszubskim. Już po raz 
kolejny 24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jelonku rozbrzmiewał 
piękny kaszubski śpiew, gdyż odbył się Gminny Festiwal Piosenki Ka-
szubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” pod patronatem Wójta Gminy Pana 
Tadeusza Kobieli.  

W tegorocznej edycji swoje wokalne umiejętności zaprezen-
towało 36 wykonawców, którzy jako soliści lub członkowie zespołów 
wokalnych prezentowali przygotowane utwory. Uczestnicy reprezen-
towali 7 szkół z terenu gminy (SP w Jelonku, SP w Lisich Jamach, SP
w Łyśniewie, SP w Mojuszu, SP w Puzdrowie, SP w Sierakowicach  oraz 
SP w Załakowie). Festiwal odbywał się w kategoriach klas 0-VI dla 
solistów i zespołów (3 solistów i 2 zespoły z kategorii klas I-III; 5 solis-
tów i 3 zespoły w kategorii klas IV-VI). 

Wyniki oceny dokonanej przez jury, w którym zasiedli: 
Sławomir Bronk – przewodniczący komisji oraz Danuta Pioch i Alina 
Klejna przedstawiają się następująco:
W kategorii solistów klas I-III: wyróżnienie - Szymon Płotka z SP w Lisich Jamach (Żebë wrócył ten 
I miejsce - Maja Klawikowska z SP w Sierakowicach (Kùkówka, czas, Òd se cos dac). 
Gãsôrka), W kategorii zespoły klas IV-VI:
II miejsce - Agnieszka Roszkowska z ZS w Tuchlinie (Tata i kòza, Pòd I miejsce zespół SP w Sierakowicach (Rëbôk, Kaszëbë wòłają nas), 
bòrã brzózka) II miejsce zespół SP w Jelonku (Dzéwczëcé wróżbë, Kaszëbë wòłają 
III miejsce Vanessa Stefańska z SP w Puzdrowie (Szewiec, Òda do nas) 
redotë). III miejsce zespół  SP w Łyśniewie (Żebë wrócył ten czas, Tu je nasza 
W kategorii klas I-III zespoły: zemia).
I miejsce zespół SP w Jelonku (Krôsniãta nipòcãta, Na mòjim Dr Sławomir Bronk -  który jest zawodowym muzykiem, zało-
laptopie), życielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego 
II miejsce zespół SP w Puzdrowie (Òna tuńcëje dlô mie, Kaszëbsczé Discantus z Gowidlina, pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej 
nótë) w Gdańsku, organizatorem koncertów muzyki chóralnej, solistą – wyso-
W kategorii soliści klas IV-VI: ko ocenił pracę dzieci, jak też przygotowujących je nauczycieli. Zwrócił 
I miejsce Julia Błonk z SP w Sierakowicach (Gãsórka, Wele Wetka) uwagę na tych wykonawców, którzy oprócz prezentacji głosowej przygo-
II miejsce Klaudia Wenta z SP w Jelonku (Tu je nasza zemia, Òd towali także własny akompaniament na różnych instrumentach. Trzeba 
mòrza), przyznać, że rośnie nam bardzo zdolne muzycznie młode pokolenie. 
III – Karolina Miotk z SP w Mojuszu (Òd se cos dac, Spiéwné Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i rodzicom 
kwiôtczi), naszej szkoły za pomoc w organizacji festiwalu. 

Gminny Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”

Maja Klawikowska – laureatka 1. miejsca wśród młodszych dzieci

Emilia Płotka
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26 maja – Boże Ciało, Dzień Matki i wspaniały II Piknik w na-
szej łyśniewskiej szkole. Podczas pikniku na rodziny czekały bezpłatne, 
niepowtarzalne, kolorowe atrakcje: skakańce, zajęcia taneczne, dużo 
sportu, Odbyła się licytacja (na rzecz naszych szkolnych dzieci) śnieżno-
białego tortu z cukierni w Miechucinie. Odbyła się wesoła loteria przy 
dźwiękach DJ. Można było skosztować (bezpłatnie) pyszną grochówkę, 

zjeść smaczne, domowe ciasta naszych mam. Te kilka godzin wspólnej 
zabawy dało nam ogrom radości. Zapraszamy za rok. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom z powiatu kartuskiego za 
wielkie serce i za zrozumienie.

Dyrektor SP w Łyśniewie: Janina Leszczyńska wraz z Gronem 
Pedagogicznym i Radą Rodziców

II Piknik Rodzinny w Łyśniewie

Dzieci z Gowidlina spędziły swoje święto nad Jeziorem Go-
widlińskim. W pikniku zorganizowanym 1 czerwca przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Jezioranki”, przy współudziale rady sołeckiej
i Gminnego Ośrodka Kultury, wzięło udział około 500 dzieci i młodzieży 
– uczniów miejscowej szkoły oraz dzieci, które do szkoły jeszcze nie 
uczęszczają. 

Pierwsze grupy najmłodszych uczniów pojawiły się nad 
jeziorem tuż po godz. 9.00. Wszystkich serdecznie witała sołtys Jolanta 
Dyszer. Dzieci od razu przystąpiły do wykonywania przygotowanych dla 
nich zadań: jedne kroiły owoce do sałatki owocowej, inne warzywa do 
leczo lub lepiły pierogi. Pozostałe brały udział w zabawie polegającej na 
wykonywaniu poleceń z opowiadania czytanego przez nauczycielki. 
Starsze dzieci brały udział w konkurencjach sportowych i podchodach 
połączonych z szukaniem haseł promujących zdrowy styl życia bez 
używek. Piknik był bowiem nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także 
do profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia. Oto 
niektóre z haseł wymyślonych przez uczniów: „Kto bierze narkotyki, ten 
ma dziwne tiki”, „Nie piję, nie palę i tym się chwalę”, „Nie pijesz, nie 
palisz, fajki są fuj, jesz mało cukru i życie jest cool”. 

Dla wszystkich uczestników pikniku były kiełbaski i pyszne 
gofry. 

Na święcie dzieci pojawili się także goście – dzieci i młodzież 
z Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Sierakowic - 
którzy miło spędzili czas nad gowidlińskim jeziorem.

Dzień Dziecka w Gowidlinie

Organizatorzy przygotowali różne zabawy 

Lekcja lepienia pierogów

Młodzież w koszulkach z napisem „Nie palę, nie piję, więc dłużej żyję”

Organizatorzy Dnia Dziecka w Gowidlinie
składają serdeczne podziękowania
Panu Henrykowi Mielewczykowi

za udostępnienie miejsca na piknikowanie.   
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Dnia 29 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Kamienicy Kró-
lewskiej świętowano Dzień Dziecka. Festyn zorganizowały dwie klasy II 
gimnazjum wraz z wychowawcami. Dzięki wsparciu pani dyrektor 
Hanny Subkowskiej-Wójcik, zaangażowaniu nauczycieli i rodziców 
dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji. 

Pogoda dopisała, więc na festyn przybyło wiele rodziców
z dziećmi. Największym powodzeniem cieszyła się dmuchana 
zjeżdżalnia i trampolina, z których nasi milusińscy mogli korzystać 
bezpłatnie. Niemałą atrakcją okazał się pokaz ratowniczy zorganizowany 
przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierakowic. Dla sprag-
nionych ochłody strażacy ustawili kurtynę wodną. Na smakoszy czekały 
pyszne gofry i wafle. Każdy mógł skosztować domowych wypieków 
przygotowanych przez rodziców, posmakować chleba ze smalcem oraz 
kiełbasek z grilla. Ponadto uczniowie z Technikum Żywienia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, pod czujnym okiem pani Iwony Tesmer, 
przygotowali stoisko ze zdrowymi, orzeźwiającymi sokami owocowo-
warzywnymi oraz serwowali mrożoną kawę. Natomiast panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej zorganizowały stoisko
z pysznymi ciastami, kawą i herbatą.

Na festynie nie zabrakło też konkursów zręcznościowych, był 
m. in. rzut kaloszem, slalom z jajkiem, zabawy z piłką. Uczniowie klasy 

- Firma Lotos - Pan Stanisław Miotk piątej zaprezentowali taniec nowoczesny. Miłośnicy tańca mogli zmie-
- Sklep 1001 Drobiazgów - Sierakowice rzyć się z Zumbą, tańcząc razem z instruktorką  - Sylwią Pobłocką. 
- Sklep Chemiczny „Dafne” - SierakowiceWszyscy wspaniale się bawili, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze 
- Firma „Dom-Wit” - Kamienica Królewska uczestników. 
- Zakład Fryzjerski - Bukowina 
- Salon Fryzjerski ,,Monika” - Kamienica Królewska 
- Sklep Motoryzacyjny MAWW - Pani Maria Wróblewska, Sierakowice
- Państwo Zaborowscy - Kamienica Królewska
- Bank Spółdzielczy Sierakowice 
- Bank PKO Sierakowice 
- Bank Zachodni WBK Sierakowice 
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna i Krzysztof Hebel 
- Sklep Ogrodniczy - Państwo Labuda, Poręby 
- Firma Bujak „Części i Serwis”- Maszyny Budowlane 
- Kominy - Schreyer Systemy Kominowe 
- Stacja Kontroli Pojazdów „Mański” 
- Fabryka Pomocy Naukowych Kartuzy 
- Hurtownia „Remax” - Kartuzy
- Sklep Pana Jacka Subkowskiego Sierakowice 
- Sklep ,,Expert” - Sierakowice 
- Firma „Ruben” - Iwona Baranowska 
- Firma „Ecomp” Sierakowice 
- Sklep „Perełka” Sierakowice  
- Sklep „Tess” Pani Teresa Jurga 
- „Ikea” Retail Gdańsk Z pewnością festyn z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół
- Firma Ogólnobudowlana Piotr Szczypior Kamienica Królewskaw Kamienicy Królewskiej był udany. Serdeczne podziękowania 
- Sklep „Alfa” Sierakowicekierujemy do pani dyrektor Hanny Subkowskiej-Wójcik, rodziców, 
- Księgarnia „Ala” Sierakowicenauczycieli oraz sponsorów. Dziękujemy za okazaną pomoc i wielkie 
- Sklep Komputerowy „Mir” Sierakowicezaangażowanie w organizację festynu. 
- Sklep Spożywczy „Figura” - Pałubice Oto nasi darczyńcy: 
- Hurtownia „Helios” - Sierakowice - Wójt Gminy Sierakowice - Pan Tadeusz Kobiela 
- Sklep „Dalia” - Tomasz Godziastkowski - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska
- Piekarnia ,,Górlikowski” Lębork - Sołtys sołectwa Kamienica Królewska - Pan Ryszard Piasecki 
- Firma ,,Koszałka” Sierakowice - Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica Królewska
- Sklep „Kolarzyk” - „Królewiczanka” Piekarnia i Cukiernia - Państwo Barbara i Ryszard 
- Delikatesy „Ribena” Sierakowice Krause, Kamienica Królewska
- Salon Fryzjerski „Anita”- Firma „We-Met” Aleksandra i Janusz Wenta, Kamienica Królewska
- Unilever Polska S.A. „Algida” Zakład Produkcyjny w Baninie-  Firma Autobusowa „Albatros” 
- Sklep Mięsny - Pan Mirosław Sychta Sierakowice- Usługi Ogólnobudowlane - Pan Jarosław Konkel, Pałubice 
- P.H.U. K&B - Pani Beata Mejer Sierakowce- Raf-Bud - Lejk Rafał, Kamienica Królewska
- „Gwizdówka” Sala Bankietowa - Załakowo- Autohandel Ryszard i Anna Naczk, Pałubice 
- Państwo Pranczk - Pałubice - Park Edukacyjny Zoo Egzotyczne Kaszuby - Tuchlino  
- Państwo Bogumiła i Andrzej Keller - Kaszubski Park Miniatur - Strysza Buda 
- Państwo Bożena i Waldemar Bednarek - „Kaufland” Odział Lębork 
- Państwo Anita i Krystian Wenta - Delikatesy „Pod Kłosami” Pani Iwona Paczoska, Sierakowice
- Państwo Anita i Leszek Wenta - Handel Hurtowy i Detaliczny Art. Przemysłowych - Pani Danuta 
- Państwo Wioletta i Mirosław KrefftLabuda 

- Firma Remontowo-Budowlana „Edbud” - Edward Lejk 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Kamienicy Królewskiej
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Już niemalże tradycją stało 
się organizowanie Dnia Dziecka
w Wiejskim Klubie Sportowym 
„F.C. Gowidlino”. Od kilku lat, ze 
względu na dużą ilość dzieci, jest to 
w klubie dwudniowa impreza spor-
towo – rekreacyjna. Pierwszego dnia 
w zabawach sportowych udział 
wzięły starsze dzieci z roczników 
2001-2005, natomiast drugiego dnia 
młodsi adepci futbolu z roczników 
2006 - 2010.

W pięciogodzinnych ma-
ratonach sportowych, przygotowa-
nych przez trenerów i działaczy, 
młodzi piłkarze brali udział w takich 
konkurencjach jak: piłkarskie „kół-
ko-krzyżyk”, slalom-wąż, taczka, ko-

klubowych i sponsorów. W tym miejscu serdecznie chciałbym po-
szykówka, żonglerka, bilard piłkarski czy piłka nożna. 

dziękować wszystkim darczyńcom – rodzicom i sponsorom, dzięki 
Nie zabrakło w tym dniu dla wszystkich dzieci kiełbasek

którym możliwy był zakup prezentów dla dzieci, jako nagroda za 
z ogniska, słodyczy, lodów, medali okolicznościowych i niespodzianek 

sumienną pracę na treningach.
przygotowanych przez klub dzięki zaangażowaniu rodziców, działaczy 

Krzysztof Kolke, foto: nadesłane

W klubie FC Gowidlino świętowano Dzień Dziecka

Dnia 4 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej w Mojuszu 
odbył się XI już Festyn Rodzinny. Impreza odbywała się przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz, które to zdobyło 
grant mający promować kulturę Kaszubów (a jednym z zadań prze-
widzianych do realizacji było wprowadzenie do programu festynu 
elementów związanych z kulturą regionu).

Pogoda tego dnia była piękna, więc rodzice z dziećmi, ich 
krewni i znajomi, mieszkańcy sołectwa Mojusz (i nie tylko) zjawili się 
tłumnie. Jest to okazja do spotkań sąsiedzkich, koleżeńskich, do miłego 
spędzenia czasu wśród znajomych, na dobrej zabawie. Taką zapropo-
nowała firma prowadząca od jakiegoś czasu nasze mojuszewskie festyny, 
a mianowicie „Travel show”. Były rodzinne wyścigi na miotłach i inne 
zmagania, które budziły emocje wśród  obecnych. Wszyscy byli nagra-
dzani słodkościami, które zapewnili nam sponsorzy. 

 Duże zainteresowanie wzbudził artysta ceramik pan Paweł 
Sela z Gowidlina. Można było pod jego okiem wykonać własny dzban, 
garnek lub np. świecznik. Pan Sela wykonuje różne piękne ozdoby: 

Spory entuzjazm wzbudził adept magii Michał, który przy 
pomocy dzieci czarował, zadziwiał sztuczkami, a także wykonywał 
różne cuda - na życzenie - z balonów. Momentem kulminacyjnym był po-
kaz olbrzymich i całkiem małych baniek mydlanych. Nasze maluchy 
(także te starsze), które maluchami zostały na tę chwilę, goniły jak 
szalone piękne, mieniące się w słońcu,  bańki.

Oprócz zabaw ruchowych, zawodów i tańców można się było 
przejechać bryczką z panem Wiesławem  Tokarskim (zaprzężoną w dwa 
piękne konie). Kolejka chętnych cierpliwie czekała na taką, dziś już 
niezwykłą, atrakcję.

XI Festyn Rodzinny w Mojuszu

Piękne konie Pana Tokarskiego

Kolorowe buźki w wykonaniu Pani Natalii

Zwinne ręce Pana Pawła Seli wyczarowywały cudne kształty
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anioły, naczynia. Zgromadził spory tłum chętnych, którzy mieli ochotę Pan Kazimierz Wenta – firma „Telwent” Staniszewo
spróbować swoich sił na kole garncarskim.  Państwo Brygida i Andrzej Kąkol Mojuszewska Huta

Można też było zmienić swoją buzię w pięknego motylka lub Bank Spółdzielczy w Sierakowicach – Pan Roman Dawidowski
groźnego tygrysa.  Tę przemianę proponowały panie: Natalia Kańska Państwo Frankowscy Mojusz – firma „FRANKOPOL”
i Eugenia Marcinska, malując chętnym oblicza. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

Mieliśmy też okazję podziwiać występy rodzinnej kapeli Państwo Tryba – firma „Albatros”
Państwa Klasów, której członkowie nie tylko zaśpiewali i zagrali, ale Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku
także bawili się z dziećmi w układanie puzzli z kaszubskimi wzorami. Pan Stanisław Pioch – firma „Stan Drew”
Dla dorosłych proponowali częstowanie tabaką, w myśl zasady „kto nie Państwo Teresa i Zbigniew Płotka – Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
tabaczy, ten nic nie znaczy”. Firma Unilewer

Państwo Kreft – Zakład Fryzjerski Sierakowice
Państwo Nizińscy Mojusz
Hurtownia Spożywcza „Ribena”
Państwo Weronika i Maciej Sikora Mojusz
Państwo Brzescy – sklep w Sierakowicach
Pani Iwona Marcinska – Koszałka
Państwo Iwona i Jan Sikora  Mojusz
Państwo Grad Mojusz
Pan Daniel Dawidowski Kartuzy
Pani Danuta Labuda – Sklep Chemiczny w Sierakowicach
Apteka „NOWA” w Sierakowicach
Państwo Obel Mojusz

 Mówiąc o muzyce nie można zapomnieć o szkolnym kole 
gitarzystów prowadzonych przez panią Beatę Sildatk. Młodzi muzycy 
zagrali dla wszystkich mam i ojców wykonując brawurowo 
międzypokoleniowy przebój „Gdzie strumyk płynie z wolna”.

 W czasie trwania festynu było też coś „dla ciała”: kawiarenka 
proponowała wspaniałe ciasta upieczone przez rodziców, napoje, gofry. 
Dużym powodzeniem cieszył się grill z kiełbaskami, które 
zawdzięczamy państwu Kąkolom, którzy nie pierwszy raz wspierają 
nasze festyny.

To bardzo miłe dla wszystkich obecnych spotkanie zakończyło 
się wspólnym tańcem.

 Wśród gości pojawił się główny sponsor imprezy - Wójt 
Gminy Tadeusz Kobiela z Małżonką, byli radni z lokalnym 
reprezentantem Janem Stachnikiem na czele, sołtys Janina Młyńska, 
licznie zawitali także zaproszeni sponsorzy.

Apteka „Pod Orłem” w SierakowicachPo raz kolejny można się było przekonać, że żaden tablet, 
Firma Galanteria Skórzana „Janskór”najwspanialsza gra komputerowa, nie zastąpią dzieciom tego czasu, 
Pan Tadeusz Mielewczyk - sklep „Remik”który rodzice mogą im dać, kiedy są dla nich, po prostu razem. Taki czas 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Multi-Chem” Tomasz jest bezcenny . Czas spędzany wspólnie scala rodzinę, łączy ją ze sobą. 
Piepiórka Tego rodzaju imprezy nam to uświadamiają. 
Drogeria „Dafne” – Jarosław GrzenkowiczKoordynatorkami tegorocznego festynu były panie: Barbara 
Firma „Bat” SierakowiceGrad i Beata Sildatk. Całe grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz 
Apteka św. Kosmy i Damiana Sierakowiceobsługa dzielnie je wspierali. Współorganizatorem festynu było też 
Pani Agata RichertStowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz.
Pani Maria Peplińska Nie można nie wspomnieć też tych, bez których festyn nie 
LUARKO Lucyna i Arkadiusz Kobielamógłby się odbyć – naszych sponsorów. Jesteśmy im niezwykle 
Sklep Spożywczy Gerard Miotkwdzięczni. A byli wśród nich:

Pan Tadeusz Kobiela – wójt Gminy Sierakowice
Serdecznie wszystkim dziękujemy za wsparcie naszej Starostwo Powiatowe w Kartuzach

inicjatywy.Nadleśnictwo Kartuzy – Nadleśnicza Elżbieta Gostkowska
Bożena ObelPaństwo Hanna i Józef Grzenkowicz

Państwo Alicja i Waldemar Bronk

Goście mieli czas na rozmowy

Główna nagroda – rower – trafiła do Maksymiliana Mielewczyka
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Odkąd mieszkańcy Szklanej mają do dyspozycji funkcjonalny 
kompleks sportowo-rekreacyjny, organizacja różnego rodzaju imprez 
integrujących lokalną społeczność jest znacznie ułatwiona. W sobotnie 
popołudnie, 4 czerwca, już po raz drugi na obiekcie zorganizowano 
festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Pogoda i frekwencja dopisały. Na uczestników festynu czekało 
mnóstwo atrakcji. Najwięcej zabawy miały oczywiście najmłodsze 
dzieci, które do woli bawiły się na zjeżdżalni i skakały w dmuchanym 
zamku. Natomiast młodzież wzięła udział w turnieju siatkówki – 
dziewczęta kontra chłopcy. 

Dla wszystkich dzieci organizatorzy, czyli rada sołecka 
Szklanej z panią sołtys Grażyną Warmowską na czele, przygotowali 
przeróżne konkursy: plastyczne, sprawnościowe, sportowe, taneczne. Na 
zwycięzców czekały oczywiście nagrody. 

Jedną z atrakcji festynu było malowanie twarzy, więc plac 
zaroił się od kolorowych, uśmiechniętych, dziecięcych buziek. 

Przy dobrej muzyce i pysznym jedzeniu czas mijał niezwykle 
miło. Didżej zachęcał do wspólnej zabawy, a panie odpowiedzialne za 
kuchnię serwowały kiełbaski z grilla i placki ziemniaczane. Nie zabrakło 
także słodkich deserów w postaci lodów i smakowitych swojskich ciast.   

Radość i uśmiech goszczące na twarzach dzieci są 
niezaprzeczalnym dowodem, że w tym roku Dzień Dziecka był niezwyk-
le udany. 

Tekst i foto: ARK

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szklanej

Panu radnemu Henrykowi Labudzie,
całej Radzie Sołeckiej ze Szklanej, sponsorom

oraz wszystkim, którzy pomogli przy organizacji
i sprawnym przebiegu festynu z okazji Dnia Dziecka w Szklanej 
serdeczne podziękowania składa sołtys Grażyna Warmowska.
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Z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2016 roku,  przy sprzyjającej zaproszeni specjalnie na tę okoliczność, aby pokazać jak należy 
aurze i pozytywnym nastawieniu, odbył się IX Piknik Rodzinny zor- zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. W ramach akcji 
ganizowany przez Radę Szkoły przy Szkole Podstawowej w Sierako- „Bezpieczny i widoczny rowerzysta” nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
wicach. Imprezę poprowadził wiceprzewodniczący Rady Szkoły pan fotograficznego kierowanego do rodzin uczniów, które czas wolny 
Arkadiusz Ludwikowski, życząc wszystkim udanej zabawy. spędzają aktywnie nie zapominając o bezpieczeństwie. Państwo Jolanta

i Sławomir Skierka zaprezentowali strój rowerzysty i opowiedzieli
o zdarzeniach, które miały miejsce podczas ich wyjazdów rowerowych, 
zwracając szczególną uwagę na posiadanie kasku. Ostatnim punktem był 
„Bieg na orientację” poprowadzony przez p. Annę Czaja, angażujący 
grono młodych ludzi. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami i słodyczami. W trakcie  pikniku czynne były stoiska, m.in.: 
malowanie twarzy, gdzie najmłodsi mogli ucharakteryzować się na 
postacie z bajek lub ulubione zwierzątka; „Pomoc dla dzieci z Afryki”- 
uczniowie oferowali wykonane ciasteczka i herbatę z różnych ziół.

Pierwszym punktem programu były występy uczniów. Zapre-
zentowały się zespoły: szkolna grupa prowadzona przez p. Izabelę 
Grzenkowicz, Szkolna Formacja Wokalno - Taneczna „Koraliki” pod 
kierownictwem p. Wioletty Kuczkowskiej. Uczniowie z klasy Ve, 
których przygotowała p. Barbara Chrzanowska – Krefta (we współpracy 
z p. Wiolettą Kuczkowską), zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie 
w przedstawieniu pt. „W okowach miłości”. Paweł Kotłowski, uczeń 
klasy IIIc, zaimponował swoją znajomością języka kaszubskiego, 
czytając bajkę pt.: „Szczëka i òkùnk” Alojzego Nagla. Równolegle  
odbywał się turniej sportowy w sali gimnastycznej dla klas O-III, który Nie mogło zabraknąć konkursu wiedzy poprowadzonego 
został przygotowany przez p. Żanetę Jankowską i Iwonę Ziegiert. Zwy- przez p. Ewelinę Skrzypczak, Wiesławę Wenta i Monikę Szymańską-
cięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. W czasie trwania Spręga, w którym odpowiadając na pytanie można było wygrać nagrodę 
pikniku czynne było laboratorium doświadczalne pod okiem p. Kata- rzeczową: grilla, dzięki któremu kiełbaski były jeszcze smaczniejsze
rzyny Szyca - próbować swoich sił oraz eksperymentować mógł każdy (a zadbały o to p. Alicja Baran i Joanna Drywa); kawiarenki prowadzonej 
zainteresowany, bez względu na wiek.  przez p. Agnieszkę Myszk, Ewę Kasperek, gdzie serwowano pyszne 

ciasta autorstwa rodziców naszych uczniów. Firma „Algida” reprezen-
towana przez p. Karola Kotłowskiego ufundowała lody dla każdego 
uczestnika pikniku. Po raz kolejny hitem okazał się chleb z wypieku
p. Marzeny Cyperskiej podany ze smalcem i ogórkiem. 

Izabela Grzenkowicz zachwycała swoimi zdolnościami 
tanecznymi fanów ZUMBY. Odbyły się konkursy: kierowanie samocho-
dzikami zdalnie sterowanymi (konkurs poprowadzony przez p. Natalię 
Bronk i Hannę Leszczyńską, okazało się, że było to nie lada wyzwanie) 
oraz „Miasteczko Ruchu Drogowego”, w którym dzieci mogły SPONSORZY NAGRÓD
zaprezentować swoje umiejętności oraz wiedzę na temat poruszania się  1.Ubojnia Drobiu „Gosz”
po drodze. Nad konkursem sprawowała kontrolę p. Sylwia Koszałka.  2.Pani Anita Cyman
Odbył się pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez  3.Sklep „Ribena” Michał Kuczkowski
p. Natalię Labuda oraz Ratowników Medycznych, którzy zostali  4.Centrum Handlowe „Brzescy” Sabina Brzeska

IX Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach

6 (311) czerwiec-lipiec 2016
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 5.Jubiler „Boniche” Aleksandra i Mariusz Kuchta
 6.Księgarnia „LIBRA” Karolina Grzenkowicz-Kotłowska
 7.Sklep motoryzacyjny „Woźniak”
 8.Hurtownia chemiczna „DAFNE” Jarosław Grzenkowicz
 9.Hurtownia spożywcza „Skibiński” Mieczysław Skibiński
 10.Przetwórstwo Mięsne „LIS” 
 11.Sklep „EXPERT”
 12.„Świat Tkanin” Państwo Kuczkowscy
 13.Kwiaciarnia Państwo Kotłowscy
 14.Producent pianki poliuretanowej „PIANPUR” Mariusz Skrzypczak

 15.Pani Ewelina Skrzypczak 
 16.Sklep „REMIK”
 17.Sklep „Marcola”
 18.„Wulkanizacja” Wenta Waldemar
 19.Pani Wiesława i Weronika Wenta
 20.Pizzeria „Italiana”
 21.PWIK SIERAKOWICE Tomasz Zdanowicz
 22.Pani Karolina Krefta

 39.Pani Anna Czaja 23.Pani Marzanna Breza
 40.Pani Emilia Labuda 24.Państwo Grażyna i Janusz Wolscy
 41.Państwo Magdalena i Michał Brunieccy 25.Market „U Grzesia”
 42.Sklep „Rolnik” Państwo Subkowscy 26.PZU Arkadiusz Kobiela
 43.Piekarnia, Cukiernia „Janca” 27.Pan Witold Gorlikowski
 44.Piekarnia, Cukiernia „Stencel” Piotr Stencel 28.Państwo Danuta i Kazimierz Klajn
 45.Szkółka Roślin Ozdobnych Państwa Ziegiert z Wygody   29.Firma ELWOZ
Sierakowskiej 30.Kwiaciarnia „Świat kwiatów” Mirela Kuczkowska

 31.Kwiaciarnia „Magnolia” Sylwia Jarzębińska”
 Bardzo dziękujemy sponsorom, rodzicom, dyrekcji szkoły,  32.Hurtownia Odzieży Roboczej „FOKS”

nauczycielom, pracownikom i uczniom za pomoc w organizacji IX  33.Pani Marzena Cyperska
Pikniku Rodzinnego. W sposób szczególny również pragniemy  34.Państwo Agnieszka i Mirosław Myszk
podziękować uczestnikom, bez których nie byłoby zabawy. 35.Pani Agnieszka Pioch

 Zapraszamy już za rok, mamy nadzieję, że przyszłoroczny  36.Pani Adriana Płotka
piknik będzie równie udany!!! 37.Pani Kazimiera Wilszewska

Wioletta Szulc 38.Pani Barbara Hebel
Foto: nadesłane
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W pierwszy weekend czerwca, dokładnie piątego dnia 
miesiąca,  miał miejsce w Załakowie festyn rodzinny. Każdy z uczest-
ników mógł znaleźć coś dla siebie. 

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, szczególnie dla 
najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, czy też 
malowania twarzy. 

Gościem specjalnym był  Iluzjonista. Dorośli natomiast mogli 
posłuchać muzyki, zjeść grillowaną kiełbaskę i gofry. 

– Ten festyn to strzał w dziesiątkę. Dzieci mają zapewnionych 
mnóstwo atrakcji, a my rodzice możemy porozmawiać i spędzić 
wspólnie czas – podsumowała Ania, uczestniczka festynu.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom, 
którzy dopomogli, by festyn był niezwykle ciekawy. Słowa podzięko-
wania dyrekcja kieruje także do wszystkich osób, które pomogły w orga-
nizacji festynu. 

Na kolejny festyn zapraszamy za rok! - Emilia i Mirosław Brzescy
Aleksandra Woźniak - JT MEBEL

Foto: nadesłane - Sklep ADAŚ
- Księgarnia ALA Czesław Domaros

Sponsorzy Festynu: - Sklep EXPERT
- Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice - Siostry Alicja i Grażyna Zelka
- Sołectwo Załakowo - KISTON
- Zakład Stolarski STENCEL - UNILEVER ALGIDA
- Zakład Stolarski GERLEJ Danuta i Gerard Lejk - Ubojnia Drobiu Mielewczyk
- Joanna i Mirosław Lejk - Studio Go Łukasz Hodorowicz
- Firma MOREX Roman Bigus - Zakład Produkcyjno-Handlowy Teclaf
- Zakład Tapicerski STAROSTA - Zoo Egzotyczne Tuchlino
- PZU Arkadiusz Kobiela - Zakład Mięsny Sychta
- Sklep BERGAMO - Sklep Kolanko
- Firma GROVET - Sieć 27
- Salon Fryzjerski ALEXIS - Joanna i Tadeusz Bronk
- Sklep ARMY WORLD Natalia i Wojciech Miąskowscy - Bernadeta Bronk
- Sklep Spożywczy G. i M. Bojanowscy - Janina Lewińska
- Sklep REMIK - Janina Lidzbarska
- Bożena i Ryszard Toruńczak - Grażyna i Marek Wenta
- Sklep LIBRA - Barbara Płotka
- Sklep DAFNE - Sławek Bojanowski - Usługi Ogólnobudowlane
- Irena i Józef Figurowie - Anna i Ryszard Naczk
- Kwiaciarnia KOTŁOWSCY
- Salon kosmetyczny MARTA

Festyn rodzinny w Załakowie
Moc atrakcji dla każdego

6 (311) czerwiec-lipiec 2016
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ź Koszałka Odział Sierakowice ul. Piwna 3b, 83-340 SierakowiceTrzeci festyn rodzinny zorganizowany przez Szkołę 
ź Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Piwna 20, 83-340 Podstawową w Jelonku odbył się 11 czerwca. W tym roku zabawę dla 
Sierakowicecałych rodzin zorganizowano nie na przyszkolnym placu, lecz na łące
ź Elwoz Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucinou pani sołtys Justyny Mielewczyk. Do miejsca zabawy gości kierowały 
ź Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kartuska 12, 83-340 tablice informacyjne oraz kolorowe balony, więc nikt nie zabłądził.  
Sierakowice
ź Firma Ogrodnicza HORTUS Wojciech Borówka ul. Kościerska 17a, 
83-340 Sierakowice
ź FOTOGRAF SIERAKOWICE ul. Lęborska 4a, 83-340 Sierakowice
ź Handel Hurtowy, Detaliczny Artykułami Przemysłowymi. Danuta 
Labuda. ul. Kartuska 5, 83-340 Sierakowice
ź Sklep Spożywczo-Przemysłowy Marek Bojanowski, ul. Lęborska 14, 
83-340 Sierakowice
ź Adaś 2 AGD & RTV ul. Kopernika 11, 83-340 Sierakowice

Wspólne świętowanie rozpoczęło się występem dzieci ze 
szkoły w Jelonku z krótkim przedstawieniem dla rodziców. Tuż po przed-
stawieniu rozpoczęły się atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych 
uczestnikach festynu. Zabawy przeprowadziły animatorki, a uśmiech-
nięte i zadowolone twarze dzieci świadczyły, że wszyscy dobrze się 
bawią. 

ź Agent PZU Arkadiusz Kobiela. ul. Sambora 20, 83-340 Sierakowice
ź Sklep Przemysłowy KAJA Ryszard Bojanowski, ul. Lęborska 14, 83-
340 Sierakowice
ź Sklep Chemiczno-Przemysłowy MGIEŁKA ul. Kościerska 48, 83-
340 Sierakowice
ź Sklep Mięsny W.  M. Sychta, ul. Lęborska, 83-340 Sierakowice
ź Sklep Serwis ECOMP Marcin Skrzypkowski, ul. Piwna 22, 83-340 
Sierakowice
ź ALFA CENTRUM Grunau, Szafran S.J. ul. Dworcowa 11,
83-340 Sierakowice
ź Sklep REMIK, Tadeusz Mielewczyk, ul. Lęborska 11a,
83-340 Sierakowice
ź PHU MAROKO ul. Kartuska 23a, 83-340 Sierakowice
ź PHU BRZESCY S.C. S. Brzeska, K. Brzeski, ul. Słoneczna 2b,
83-340 Sierakowice
ź Lewiatan Północ Sp. z o.o. Mini market Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” ul. Kartuska 23a, 83-340 Sierakowice
ź Kwiaciarnia JASMINUM Weronika Formela, ul. Kartuska 1e,

Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu mnóstwo 83-340 Sierakowice
atrakcji: konkursy dla rodzin, zabawy, ognisko, dobrą muzykę i pyszne ź Kwiaciarnia MAGNOLIA Sylwia Jarzębińska, ul. Słupska 7, 83-340 
jedzenie. Sierakowice

Największą furorę zrobiła fotobudka. Ustawiła się do niej ź Kwiaciarnia ŚWIAT KWIATÓW Mirela Kuczkowska, ul. Kartuska 
kilkumetrowa kolejka osób w różnym wieku, które chciały zrobić sobie 24, 83-340 Sierakowice
zabawne zdjęcie, będące nietypową pamiątką z festynu.  ź Karolina i Serhij Odajsky

Jedną z atrakcji była loteria fantowa z niezwykle cennymi ź Regina i Zbigniew Myszkowscy
nagrodami, m.in. tabletem, a losowanie nagród wzbudziło wiele emocji.  ź Wioletta i Ryszard Zdrojewscy

Festyn był doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu ź Wiesława i Mirosław Bronk
z rodziną i znajomymi przy muzyce i dobrym jedzeniu. ź Renata i Henryk Pioch

Tekst i foto: AK ź Angelika i Mariusz Pobłoccy
ź Grzegorz i Wioletta Choszcz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jelonku, nauczyciele, ź Gabriela i Waldemar Drywa
pracownicy, uczniowie oraz rodzice serdecznie dziękują sponsorom III ź Lucyna i Krzysztof Łagoda
Festynu Rodzinnego. ź Barbara i Marcin Lis
Sponsorzy festynu: ź Elżbieta Stencel
ź Wójt Gminy Sierakowice
ź Sołtys Justyna Mielewczyk

Festyn rodzinny w Sierakowskiej Hucie
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VI Festyn Rodzinny w Tuchlinie
W niedzielę, 12 czerwca, przy Zespole Szkół w Tuchlinie odbył 

się VI Festyn Rodzinny. Organizatorzy zadbali o atrakcje, dzięki którym 
całe rodziny spędziły czas w miłej atmosferze. Tradycyjnie odbyły się 
biegi wokół boiska w różnych kategoriach, mecze piłki siatkowej oraz 
piłki nożnej. Były konkurencje dla całych rodzin, zabawy dla dzieci, 
zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw, kule wodne. Można było również 

dla rodzin, gdzie zadaniem uczestników było pomalowanie samochodów 
według własnego pomysłu. Dla maluszków zorganizowano kącik zabaw: 
malowanie twarzy, balonikowe zoo, bańki mydlane. Na scenie 
zaprezentowali się również uczniowie, którzy brali udział w „Dniu 
Talentów”. Dzięki OSP Sierakowice dzieciaki mogły „zażyć kąpieli” w 
pianie, natomiast OSP Tuchlino przygotowało pokaz rozcinania auta. 
Zorganizowano również stoiska gastronomiczne, można było napić się 
kawy, herbaty, zjeść kawałek ciasta lub kiełbaskę z grilla, bigos czy też 
frytki. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy spróbować swojego szczęścia w „Tuchliniadzie”, w której główną 
przyczynili się do organizacji Festynu.  nagrodą w tym roku był telewizor. „Wakacyjne auto” to kolejny konkurs 

Tekst i foto: nadesłane
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I Festyn Rodzinny w Puzdrowie
W tym roku szkoła w Puzdrowie dołączyła do grona placówek, 

które organizują bądź współorganizują festyny rodzinne. Inicjatorką tego 
typu zabawy była Katarzyna Choszcz, matka jednego z uczniów, która 
wspólnie z rodziną i znajomymi podjęła się także organizacji tego 
przedsięwzięcia. I tak w niedzielne popołudnie 19 czerwca na 
przyszkolnym placu odbył się I Festyn Rodzinny. 

I Festyn Rodzinny zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy 
uważają za niezwykle udany. Pozostaje mieć nadzieję, że inicjatywa ta 
będzie w przyszłości kontynuowana. 

AK, foto: Anna Lehmann, kartuzy.info

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Bernarda Sychty 
w Puzdrowie składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom i 
darczyńcom, którzy pomogli w organizacji i przebiegu I Festynu 
Rodzinnego zorganizowanego w dniu 19 czerwca 2016 r.
SPONSORZY:Każda tego typu impreza to przede wszystkim masa atrakcji dla 
1. Tadeusz Kobiela - Wójt Gminy Sierakowicedzieci. Nie inaczej było w Puzdrowie. Przygotowano liczne gry i zabawy 

dla całych rodzin, a także konkurencje sportowe. Najmłodsi bawili się na 2. Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski Kazimierz Klejna
zjeżdżalniach i dmuchanym placu zabaw. Było malowanie twarzy dla 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Koszałka” Sp. z o. o. 
dzieci, a dla mam możliwość wykonania makijażu i fryzury oraz 4. „Eko-Bus” Edmund Kotłowski 
malowanie paznokci. Nie zabrakło loterii fantowej z cennymi nagrodami 5. „Alfa” Grunau Szafran Spółka Jawna
– rowerem i tabletem. Jedną z większych atrakcji był pokaz sprzętu 6. Apteka „Aleppo” Farmjug 
strażackiego i możliwość obejrzenia z bliska samochodu pożarniczego. A 7. Apteka Św. Kosmy i Damiana
to wszystko przy muzyce i dobrym jedzeniu.  8. Bar Restauracyjny „Pod Łosiem” Martyna Kitowska
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9. Centrum Handlowe „BRZESCY”
10. DAFNE Hurtownia Chemiczna Jarosław 
Grzenkowicz 
11. F.H. „MAWW” Maria Wróblewska 
Sprzedaż części samochodowych 
12. Firma Handlowa BAT Sp. z o.o.
13. F.H.U. „LUMEN” Bogdan Ramczyk
14. Gabinet Kosmetyczny „KLEOPATRA” 
Dorota Mejna
15. Gabinet Kosmetyczny „MILORD” 
Magdalena Osipów-Piepiórka 
16. „Gaz-Dom” Dystrybucja Gazu Jan 
Gliszczyński
17. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”
18. Grovet s.j. Antosz i Wenta
19. Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona” 
Helena Wenta
20. Hurtownia i Sprzedaż Detaliczna Art. 
Chemiczno Papierniczych Justyna Ferchichi
21. Kwiaciarnia „Jasminum” Weronika 
Formela 
22. Kwiaciarnia „MAGNOLIA” Sylwia 

54. Anna i Krzysztof Baranowscy 64. Michalina i Leszek KlejnaJarzębińska 
55. Karolina Bigus 65. Mirosława i Tadeusz Masowa23. „Lis” Przetwórstwo Mięsne Sp. z o.o.
56. Katarzyna i Wojciech Choszcz 66. Weronika i Alexey Mayorov24. PHU „OLIM” Lesław Myszk
57. Sylwia i Andrzej Czaja 67. Natalia i Tomasz Mejna25. PHU „RIBENA” Michał Kuczkowski
58. Ewelina i Krzysztof Deik 68. Anna i Leszek Płotka26. PHU Karol Szneider
59. Jagoda Ekman 69. Hanna i Wojciech Reszka27. Pizzeria „ITALIANA” 
60. Wiesław i Anna Gafka 70. Halina i Tadeusz Stefańscy28. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji 
61. Krystyna i Jerzy Gafka 71. Katarzyna i Piotr TrederBetonów „DRYWA” Andrzej Drywa
62. Renata i Krzysztof Karczewscy 72. Lucyna i Mirosław Wenta29. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe 
63. Brygida i Andrzej Kąkol„KOBIELA” Arkadiusz Kobiela 

30. Przedsiębiorstwo Rodzinne „Imperoll” s.c. 
Marcin i Rafał Schwabe
31. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne 
„Inbud” Eugeniusz Knut 
32. Restauracja „Kameleon” 
33. „RESTAURACJA 27”
34. Salon Fryzjerski „M Styl” Magdalena 
Myszk
35. Sklep Artykułów Przemysłowych 
Bogumiła Stolc 
36. Sklep „Bergamo” Bernadeta Grzenkowicz
37.  Sklep  Chemiczno-Przemysłowy 
Aleksander Grzenkowicz
38. Sklep Chemiczno- Przemysłowy 
„MGIEŁKA” Hanna Fred
39. Sklep Jubilerski Mariusz Kuchta
40. Sklep Mięsny Weronika Sychta
41. Sklep Papierniczo- Przemysłowy „Ala” 
Czesław Domaros 
42. Sklep Przemysłowy „Kaja” Ryszard 
Bojanowski
43. Sklep Sportowy „CoSport” Piotr 
Jędrkowiak 
44. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Mirosława 
Dawidowska
45. Sklep Wielobranżowy „REMIK” Tadeusz 
Mielewczyk 
46. Skład Węgla, Olej Opałowy Tadeusz 
Pranczk
47. Studio Fryzur Paulina Mionskowska
48. Ubojnia Drobiu „Gosz” Sp. z o.o. 
49. „Uni-Pack” Hurtownia Artykułów 
Biurowych Dariusz Jankowski
50. Usługi Ciesielskie Albin Gojtowski
51. Usługi Ogólnobudowlane Jan Klejna
52. Zakład Dekarsko-Blacharski Edmund 
Klejna
53. Zakład Krawiecki „ROMPA ” Marcin 
Rompa



26 6 (311) czerwiec-lipiec 2016

Tak już mamy, my ludzie, że zawsze zachwycamy się tym, co Gowidliński kościół z kamiennych ciosów ma imponującą 
gdzie indziej, odległe, egzotyczne, często nieosiągalne, a nie cenimy bryłę, a szczególnego uroku nabrał jeszcze po postawieniu przy nim 
tego, co na wyciągnięcie ręki. Nie interesujemy się zbytnio zasobami Ściany Papieskiej. Nad jeziorem, patrząc na wyspę, wysłuchaliśmy 
najbliższej okolicy, bo i cóż by tu mogło być szczególnego? A jednak jest legendy o rycerzu Gowidzie i jego nieszczęsnej małżonce. Były też 
– i to sporo ciekawych rzeczy, wystarczy tylko się nimi zainteresować. opowieści o dawnych ewangelikach i ich cmentarzysku, miejscu 

pochówku za wsią ofiar morowego powietrza, słynnej aktorce rodem
z Gowidlina i wielu innych ciekawostkach.

Na trasie było też Puzdrowo. Weszliśmy do szkoły imienia
ks. Bernarda Sychty, zawitaliśmy przy Jego rodzinnej chacie i obelisku 
Jemu poświęconym. Opowiedzieliśmy o rodzinie Sychtów, ich koneks-
jach, działaniach patriotycznych i gospodarczych. Szczególnie dużo 
miejsca w tej narracji zajął oczywiście sam Ksiądz Bernard, bo to jemu 
Kaszubi zawdzięczają niezwykle wiele, a my, sierakowiczanie, mieliśmy 
to szczęście, że wydała Go nasza ziemia.

Taką możliwość daje także wędrowanie po Gminie Siera-
kowice. W końcówce roku szkolnego, przed samym jego zakończeniem, 
kiedy wszystko ze szkolnych zadań już zostało zrealizowane, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu udali się na objazdową wycieczkę po 
Gminie. Znają już dość dobrze zasoby regionu, a niewiele widzieli
z własnych.

Teren Gminy jest dość rozległy, więc rzecz jasna nie udało się 
w ciągu jednego dnia zawitać we wszystkich jej zakamarkach godnych 
nawiedzenia, ale dużo miejsc, szczególnie istotnych i ważnych znalazło 

Droga wiodła dalej do Tuchlina. Tu wspomnieliśmy o biskupie 
Janie Marwiczu, o Słupi przepływającej przez tę urokliwą miejscowość, 
o partyzantach ruchu oporu z czasów II wojny, o dworze stojącym nad 
rzeką.

Sporo czasu zajęły Sierakowice. Oczywiście Park z Ołtarzem 
Papieskim, drewniany kościółek, mogiła partyzantów na pobliskim 
cmentarzu, kaplica rodu Łaszewskich, mogiła pierwszego polskiego 
Wójta Sierakowic – Ottona Karsznego i inne szczególne miejsca bardzo 

się na trasie. 
interesowały uczestników wyjazdu.

W Kamienicy Królewskiej nie obyło się bez wizyty w miejscu 
Na zakończenie pojechaliśmy do źródlisk rzeki Słupi w Siera-

upamiętniającym bohaterów TOW „Gryf Pomorski”. Uczniowie wysłu-
kowskiej Hucie, a potem wdrapaliśmy się na wzgórza w Jelonku, by 

chali informacji ogólnych o tej dużej wsi, okolicznych jeziorach, 
spojrzeć na piękną okolicę i zaśpiewaliśmy, bo cóż innego robić, gdy 

związanych z nimi legendach, o historii miejsca – tej bliższej i dalszej.
dusze radują tak wspaniałe widoki.

Łyśniewo urzekło niezwykle malowniczym położeniem w po-
Wróciliśmy do nie mniej urokliwego Mojusza, który jest 

bliżu kilku jezior, ale szczególnie zależało nam na odwiedzeniu miejsca 
przecież najwyżej po Wieżycy położoną miejscowością w pasie nizin, 

dawnego posadowienie Łyśniewskiego Dworu, w którym dzieciństwo
dumni z tego, że przyszło nam mieszkać w tak szczególnym miejscu, co 

i młodość spędzili wybitni Kaszubi – ksiądz Antoni Pepliński i jego brat 
nie wszyscy i nie zawsze sobie uświadamiają, a czego turyści szczerze 

Aleksy. To właśnie to miejsce było natchnieniem, z którego potem, będąc 
zazdroszczą.

już z dala od ukochanych Kaszub, ksiądz Antoni czerpał garściami pisząc 
Danuta Pioch

znane piosenki. Foto: Kinga Sychta

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Przy pomniku partyzantów w Kamienicy Królewskiej

Opowieść o Gowidzie brzmi zupełnie inaczej, gdy patrzymy na jezioro i wyspę

Przy ogromnej atrakcji – drewnianym kościele w Sierakowicach



27

W maju i czerwcu rozstrzygnięto etapy wojewódzkie i krajowe Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych,
konkursów plastycznych, w których udział brali uczniowie szkół z terenu a prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz
gminy Sierakowice. Uzdolnione dzieci i młodzież poprzez różnego IV-VI.
rodzaju techniki malarskie miały okazję zwrócić uwagę na ważne Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań 
zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu, a także związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy 
nauczyć prawidłowych zachowań. na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym ze szczególnym 

Konkurs wojewódzki „Zagrożenia wypadkowe w indywi- uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym 
dualnych gospodarstwach rolnych” przeznaczony był dla uczniów latem. 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu było upow- Laureaci eliminacji gminnych:
szechnienie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagro- I grupa wiekowa:
żeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodar- 1. Jakub Czapiewski – ZS Gowidlino
stwach rolnych; zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży; 2. Aniela Choszcz – ZS Gowidlino
zaznajomienie dzieci i młodzieży z podstawowymi zasadami i prze- 3. Patrycja Faustyna Dawidowska – ZS Gowidlino
pisami bezpieczeństwa i higieny pracy; przypomnienie podstawowych II grupa wiekowa:
zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych prac w gospodarstwach 1. Jagoda Tutkowska – SP Mojusz
rolnych. 2. Kacper Okrój – SP Mojusz

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy 3. Patrycja Kuczyńska – ZS Gowidlino
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy współudziale Pomorskie- Praca plastyczna Patrycji Faustyny Dawidowskiej, uczen-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddziału Regionalnego nicy klasy III szkoły podstawowej w Gowidlinie, zwróciła uwagę komisji 
KRUS w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Miejskiego Ogrodu konkursowej nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale także krajowym. 
Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku oraz gmin województwa 
pomorskiego. 
Laureaci eliminacji gminnych:
Kategoria klasy I-III
1. Antoni Sildatk – SP Sierakowice,
2. Patrycja Dawidowska – ZS Gowidlino
3. Klaudia Rychert – ZS Gowidlino
Kategoria klasy IV-VI 
1. Zuzanna Breza – SP Sierakowice
2. Samanta Naczk – ZS Gowidlino
3. Julia Dworak – SP Załakowo
Kategoria klasy I-III gimnazjum
1. Anna Leik – Gimnazjum Sierakowice
2. Kaja Leszczyńska – Gimnazjum Sierakowice
3. Wiktoria Ramczyk – Gimnazjum Sierakowice

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
„W trosce o nasze bezpieczeństwo” organizowany jest co roku przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich. W tym roku była jego 18 edycja. 

Komisje konkursowe prócz walorów estetycznych prac Celem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumia-
oceniały również trafność zobrazowania tematycznego hasła. Na etapie nym bezpieczeństwie. Tegoroczne edycja dotyczyła kształtowania 
centralnym oceniano po 48 prac w obu kategoriach wiekowych. Cen-prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i mło-
tralna Komisja Konkursowa złożona z pracowników KRUS oraz przed-dzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i za-
stawicieli współorganizatora i patronów wyłoniła 38 laureatów. Jednąbawy. Konkurs miał za zadanie zainteresowanie problemem, co może się 
z laureatek została uczennica Zespołu Szkół w Gowidlinie Patrycja stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a tak-
Faustyna Dawidowska z kl. III a Szkoły Podstawowej, która zajęła II że ukazanie strażaków ratowników podczas działań ratowniczo-gaśni-
miejsce na szczeblu ogólnopolskim.czych. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 14 czerwcaW konkursie mogli wziąć udział nie tylko uczniowie szkół 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Na uroczystość przybyli podstawowych i gimnazjów, ale także wychowankowie specjalnych 
przedstawiciele organizatorów i patronów medialnych, laureaci wrazośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic terapeutycznych. 
z rodzinami i przedstawicielami szkół. Dodatkową atrakcją dla dzieci Laureaci eliminacji gminnych:
było zwiedzanie z przewodnikiem gmachu Sejmu oraz udział w war-Kategoria klasy I-III SP
sztatach edukacyjnych zorganizowanych przez firmę Bayer Crop 1. Milena Płotka – SP Puzdrowo
Science.2. Julia Gnyba – SP Lisie Jamy

Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane 3. Alicja Mielewczyk – SP Lisie Jamy
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo Kategoria klasy IV-VI SP
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz firmy 1. Natalia Bronk – SP Jelonko
współpracujące.2. Oliwia Bulczak – SP Lisie Jamy

Podsumowanie szóstej edycji tego konkursu na etapie 3. Kamila Resa – SP Załakowo
wojewódzkim odbyło się dwa dni później, 16 czerwca w KRUSKategoria klasy I-III gimnazjum
w Gdańsku, gdzie Patrycja Dawidowska zajęła I miejsce, a uczennica1. Patryk Bronk – Gimnazjum Sierakowice
z kl. I a gowidlińskiej szkoły, Aniela Choszcz, otrzymała wyróżnienie.2. Kinga Andryskowska – Gimnazjum Sierakowice

Sponsorem wyjazdu Patrycji Dawidowskiej wraz z rodzicami 3. Julia Leszczyńska – Gimnazjum Sierakowice
do Warszawy był Pan Tadeusz Kobiela Wójt Gminy Sierakowice.Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego 

dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” 
Oprac. AKbyła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współudziale 

 Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowanie konkursów plastycznych
Ogólnopolski sukces Patrycji Dawidowskiej z Gowidlina 

Nagrodzona praca plastyczna Patrycji Dawidowskiej
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Z okazji Dnia Mamy oraz Taty przedszkolaki z naszego 
przedszkola przygotowały wzruszające występy dla swoich rodziców.
W wierszach i piosenkach wyraziły swoją miłość. Obdarowały swoich 
rodziców prezentami, które samodzielnie wykonały. To był wspaniały 
czas pełen radości, uścisków i całusów. 

Kochani rodzice, w dniu Waszego święta jest ktoś, kto o Was pamięta,
pamięta i składa Wam życzenia, aby spełniły się wszystkie marzenia.
Żyjcie w szczęściu i radości, a uśmiech niech Wam życie uprości.

Jak co roku 1 czerwca dzieci obchodzą swoje święto, czyli 
Dzień Dziecka. W dniu tym słońce świeciło nad naszym Przedszkolem 
dla wszystkich Dzieci, a dzień obfitował w wiele ciekawych zdarzeń. 
Zaczęło się tajemniczo, gdyż jedną z atrakcji tego dnia był występ 

nauczycieli i obsługi przedszkola, którzy przygotowali przedstawienie 
„Rzepka”, emocje wzbudzały stroje i muzyka towarzysząca występom. 
Radość dzieci była ogromna, a na widowni często dało się słyszeć 
długie... łaaaaał! I oklaski. W dniu tym w poszczególnych grupach 
odbyły się także liczne quizy, konkursy, zabawy muzyczno – taneczne, 
zawody zręcznościowo – sportowe oraz ciekawe podróże do Wioski 
Indiańskiej. Jak przystało na Dzień Dziecka – nie zabrakło drobnych 
prezentów, lodów i łakoci.

Dziękujemy sponsorom tego wydarzenia za słodycze, a wśród 
nich firmom: „Algida”, „Skibiński”, „Ribena” oraz Radzie Rodziców 
Przedszkola.

Magdalena Król i Katarzyna Formela, foto: nadesłane

Święto Dzieci i Rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach
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25 maja uczniowie Zespołu Szkół w Tuchlinie zaprosili do 
swojej szkoły kochanych Rodziców, aby wspólnie uczcić Ich święto. Na 
scenie zaprezentowały się najmłodsze dzieci, klasa „0” oraz oddział 
przedszkolny, a także grupa kilku uczniów z klasy IV. Maluchy przebrane 
za zwierzątka opowiadały o swoich rodzicach, prezentując swoje zdol-
ności podczas recytacji wierszy oraz w trakcie śpiewania piosenek. W ten 
sposób wszyscy chcieli podziękować Rodzicom za trud wychowania 
oraz wyrazić swoją miłość.

Po programie artystycznym wszyscy uczniowie zaśpiewali 
sowim rodzicom głośne „Sto lat!” oraz wręczyli im własnoręcznie przy-
gotowane niespodzianki. Po części oficjalnej Rodzice udali się na słodki 
poczęstunek. 

Wszystkim Rodzicom przesyłamy jeszcze raz najserdeczniej-
Następną atrakcją przygotowaną dla rodziców był występ sze życzenia: zdrowia, szczęścia i zadowolenia ze swoich pociech.

zespołu Tuchlińskie Skrzaty. Zespół zaprezentował część swojego 
Tekst i foto: nadesłaneprogramu, w której występują dzieci od przedszkola do IV klasy.

Wszystko, co Rodzice nam dają, co jest, co będzie, co było – Mama i Tata to MIŁOŚĆ

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza 
Kobieli 1 czerwca 2016 r. uczniowie klas piątych Zespołu Szkół w Go-
widlinie oraz Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej wyruszyli na wy-
cieczkę do Telewizji Polskiej w Gdańsku. Podróż minęła szybko i przy-
jemnie.

Około godziny 9.50 byliśmy już na miejscu, gdzie czekali na 
nas: Joanna Marzecka z działu promocji, Anna Włodkowska – 
dziennikarka, Bogdan Trześniowski – operator oraz Grzegorz Sielatycki 
– szef reklamy. O godzinie 10.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie budynku 
Telewizji Polskiej.

Zobaczenie telewizji „od kuchni” było dla nas dużym 
przeżyciem. Podczas zwiedzania pan Grzegorz Sielatycki opowiedział 
nam wiele ciekawostek związanych z nagraniem i emisją programów,
a także historię powstania Telewizji. Uczniowie mieli możliwość 
wcielenia się w rolę prezenterów pogody i działu sportowego.

Na zakończenie tak miłego pobytu na każde dziecko czekał 
poczęstunek oraz prezent w postaci gry planszowej i puzzli. Dzieci były 
bardzo zaskoczone i zadowolone z upominków.

Wycieczka wzbogaciła wiedzę uczniów na temat środków 
masowego przekazu i samej pracy TVP oddział Gdańsk, dostarczyła 
wielu przeżyć i wrażeń. Niektórzy z nich odkryli w sobie predyspozycje 

Uczniowie zapoznali się z etapami powstawania audycji do zawodu reportera i dziennikarza.
telewizyjnych oraz poznali pracę dziennikarza. Zobaczyliśmy jak Relację z naszej wycieczki można było zobaczyć w Panoramie 
wygląda studio, skąd nadaje się gdańską Panoramę, prognozę pogody dnia 1 czerwca. Jest też dostępna pod adresem:
i wiadomości sportowe. Dowiedzieliśmy się wiele o specyfice pracy .
dziennikarskiej. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest odpowiednia 
dykcja oraz intonacja podczas przekazywania informacji. Przyjrzeliśmy Roksana Syldatk, Elżbieta Rompa
się także pracy montażystów i  dźwiękowców. Foto: nadesłane

http://gdansk.tvp.pl/25608029/dzien-dziecka-w-telewizji-gdansk

Klasa piąta w TVP3 Gdańsk
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W dniach 30 maja – 3 czerwca uczniowie klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej z Łyśniewa Sierakowickiego i klasy VI z Puzdrowa wraz
z wychowawcami: Aleksandrą Klasą, Mirosławą Formelą, Teresą 
Jelińską i Anną Fuczką uczestniczyli w wycieczce do Biskupina, 
Gniezna, Lichenia i Warszawy.

Dyrektorzy szkół i uczestnicy wycieczki składają 
podziękowania Wójtowi Gminy Sierakowice za pomoc finansową.

Mirosława Formela
Pierwszego dnia uczestnicy zobaczyli osadę w Biskupinie oraz Foto: nadesłane 

średniowieczną wieś. Następnie pojechali do Gniezna zwiedzić 
słynną katedrę. Największą atrakcją były Drzwi Gnieźnieńskie.

Ok. godz. 17 dojechali do Lichenia. Po krótkim 
odpoczynku zwiedzili bazylikę, Golgotę i kościół św. Doroty. 
Następnego dnia pojechali do Warszawy. Tam zobaczyli 
panoramę stolicy z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki, odprawę 
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, stadion narodowy, 
Pałac Prezydencki oraz Muzeum Czar PRL.

W kolejnych dniach uczniowie byli w ogrodach na 
dachach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Łazien-
kach Królewskich, w Centrum Nauki „Kopernik”, na Starym 
Mieście oraz w Zamku Królewskim i ogrodach w Wilanowie. 
Przejazd metrem i warsztaty w cukierni Blikle dla dzieci 
okazały się intrygujące i interesujące.

Ostatniego dnia uczestnicy zobaczyli Panoramę 
Tysiąclecia i Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie. Wzięli 
także udział we mszy świętej, a następnie ruszyli w drogę 
powrotną. Wieczorem radośni powrócili do Łyśniewa i Puz-
drowa.

Wyjazd do stolicy należeć będzie do niezapomnia-
nych i na długo zostanie w pamięci dzieci. 

Uczniowie z Łyśniewa i Puzdrowa na wycieczce w stolicy
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13 czerwca klasy III szkoły podstawowej miały swoje święto. 
W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gowidlinie odbył się Turniej 
Wiedzy Trzecioklasistów oraz uroczyste podsumowanie pierwszego 
etapu kształcenia. Wśród zaproszonych gości byli rodzice uczniów, pani 
dyrektor Maria Wenta-Barlak, pani wicedyrektor Aleksandra Stark, nau-
czyciele i uczniowie. Do turnieju przystąpiło w sumie 32 uczniów

z kl. III a i kl. III b. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup,
z których każdy przedstawiciel losował kategorię pytań. Zagadnienia 
dotyczyły j. polskiego, ortografii, matematyki, przyrody, muzyki, 
plastyki, edukacji społecznej oraz zajęć komputerowych. Wszyscy 
wspaniale poradzili sobie z otrzymanymi pytaniami, czym udowodnili, 
że z powodzeniem mogą rozpocząć naukę w czwartej klasie. Po Tur-
nieju uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wo-
kalne. Kolejnym punktem były podziękowania dla rodziców, pań 
Dyrektor, nauczycieli za ich wkład w wychowanie, naukę i codzienną 
troskę. Na zakończenie dwie uczennice z kl. III a zaśpiewały piosenkę
w j. angielskim, a wszyscy uczniowie zaprezentowali się w pokazach 
tanecznych. Nad organizacją i przebiegiem zajęć otwartych czuwały 
panie: Hanna Formela i Karolina Sadowska-Górska. Dzień ten na pewno 
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Karolina Sadowska-Górska, foto: nadesłane

Turniej Wiedzy Trzecioklasistów 

W dniu 14 czerwca 
uczniowie Zespołu Szkół w Ka-
mienicy Królewskiej wraz z pod-
opiecznymi  Ośrodka  Re-
walidacyjno-Wychowawczego
w Szklanej, dzięki owocnej 
współpracy,  uczestniczyl i
w wyjeździe  do Muzeum 
Kaszubskiego Parku Etno-
graficznego we Wdzydzach 
Kiszewskich. W wycieczce 
uczestniczyli również rodzice 
u c z n i ó w  Z e s p o ł u  S z k ó ł
w Kamienicy Królewskiej.

W czasie wyjazdu 
wszyscy uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach „Wyrób kwiatów
z papieru”. Wykonywali trady-
cyjne, charakterystyczne dla 
regionu Kaszub kwiaty z krepiny. 
Dzięki sprzyjającej aurze jak 
również dobrym humorom

w ramach projektu „Zmieniając siebie, zmieniaj rzeczywistość”, za co z ochotą i wielką uwagą zapozna-
składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.waliśmy się z tradycyjnym budownictwem Kaszub, Kociewia jak 

Podziękowania składamy również Pani Hannie Subkowskiej-również z budynkami przemysłowymi i użyteczności publicznej. 
Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej oraz Pani Uczestnicy mieli możliwość zintegrowania się w przyjaznych 
Julicie Krzebietke – dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego warunkach.
w Szklanej za umożliwienie udziału w tym projekcie. Wyjazd był możliwy dzięki finansowaniu go przez 

Tekst i foto: nadesłaneStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska

„Zmieniając siebie, zmieniaj rzeczywistość”
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W dniach od 13 do 17 czerwca odbyła się wymiana młodzieży 
Zespołu Szkół w Gowidlinie ze szkołą w Niemczech. Do Polski przybyło 
11 uczniów ze szkoły partnerskiej w Unnie wraz z opiekunami Faustiną 
Tous i dyrektorem szkoły Hansem Ruthmannem.

W poniedziałek po południu goście przylecieli do Polski, 
zostali powitani na lotnisku przez opiekuna wymiany ze strony polskiej 
panią Alicję Kuchta. W tym dniu nastąpiło jeszcze zapoznanie się 
młodzieży i przyjęcie gości z Niemiec do rodzin z Gowidlina. We wtorek 
uczniowie z Polski i z Niemiec wykonywali zadania na terenie budynku 
Zespołu Szkół w Gowidlinie, m.in. brali udział w zabawach inte-
gracyjnych, stworzyli też wspólny projekt pod nazwą „Podobieństwa
i różnice – Zagłębie Ruhry/Kaszuby”. Wzięli też udział w lekcji języka 

Głównym celem przedsięwzięcia było poszerzenie 
umiejętności językowych oraz poznanie kultury i zwyczajów panujących 
na Kaszubach. Wymiana nastąpiła z ramienia Organizacji Polsko-

angielskiego przygotowanej przez panią Karolinę Gilmajster-Szymi-
kowską. W środę młodzież i opiekunowie, na zaproszenie Wójta, 
odwiedzili Urząd Gminy w Sierakowicach, a następnie odbyli wycieczkę 
do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. We czwartek 
uczestnicy wymiany mieli okazję poznać lub odkryć na nowo Gdańsk,
a wieczorem w Gowidlinie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.
O 21.00 młodzież z obu stron wymiany spotkała się, by wspólnie 
kibicować swoim drużynom podczas meczu Polska-Niemcy. W piątek Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Nauka języka w praktyce nie byłaby 
rano nastąpiło pożegnanie i goście z Niemiec udali się na lotnisko, by możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe przyznane przez Wójta Gminy 
stamtąd odlecieć do domu. Sierakowice oraz gościnność rodzin z Gowidlina. Wszystkim osobom 

Wszyscy uczestnicy wymiany są bardzo zadowoleni, gdyż zaangażowanym w organizację wymiany bardzo dziękujemy za pomoc.
zdobyli nowe doświadczenia, poszerzyli swoją wiedzę i nawiązali 
przyjaźnie. Z niecierpliwością młodzież czeka na rewizytę w Unnie, Alicja Kuchta oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Gowidlinie
która nastąpi najprawdopodobniej na początku przyszłego roku Foto: nadesłane

kalendarzowego.

Wymiana młodzieży z Polski i Niemiec w Gowidlinie

18 czerwca w „Gościńcu nad Słupią” w Tuchlinie odbyła się 
wieczornica poświęcona wybitnym postaciom naszego środowiska. 
Wśród nich znaleźli się: Józef Skorowski - kierownik Szkoły Powszech-
nej w Tuchlinie w latach 1925-1939, zamordowany w Katyniu oraz 
ksiądz Jan Nepomucen Marwicz - urodzony w Tuchlinie, biskup cheł-
miński, założyciel parafii w Gowidlinie. Podczas spotkania przed-
stawiono mieszkańcom prezentacje multimedialne. Pierwsza z nich 
oparta została na wiadomościach pochodzących z kronik szkolnych oraz 
materiałów prywatnych syna Józefa Skorowskiego - Jerzego, a przygo-
towana przez uczniów gimnazjum. Druga dotyczyła biografii biskupa 
chełmińskiego, przygotowana przez alumna Marcina Ruszkowskiego. 
Gościem specjalnym tego wieczoru był syn pana Józefa Skorowskiego - 
Jerzy Skorowski, który podzielił się wspomnieniami o szkole, swoim 
ojcu, życiu w Tuchlinie przed wojną i w czasie okupacji.

W poniedziałek 20 czerwca Zespół Szkół w Tuchlinie odwie-
dził gość specjalny - Pan Jerzy Skorowski - syn kierownika Szkoły Po-
wszechnej w Tuchlinie w latach 1925-1939, zamordowanego w Katyniu. 
Nasz gość spotkał się z uczniami, przekazał im w kilku słowach garść 
wspomnień związanych z ojcem i swoimi przeżyciami. Następnie 
wszyscy obejrzeli występ KZPiT „Tuchlińskie Skrzaty” a potem nastą-
piło pożegnanie, uroczyste zamknięcie „czasu wspomnień” i uczniowie Tekst i foto: nadesłane
udali się do klas.

Wieczór Wspomnień
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Promowanie aktywnego i zdrowego 
stylu życia jest w naszej szkole bardzo ważnym 
celem wychowawczym. Miesiącem szcze-
gólnie poświęconym  tej tematyce był kwie-
cień. W tym czasie uczniowie wszystkich klas 
wzięli udział w projekcie sportowo-żywie-
niowym, uwieńczonym zmaganiami konkur-
sowymi na temat wiedzy z zakresu zdrowego
i aktywnego stylu życia. Projekt ten składał się 
z trzech etapów.

W pierwszym etapie młodzież 
wzięła udział w prelekcji przeprowadzonej 
przez dietetyka - panią Agnieszkę Kazimier-
czak. Zajęcia były połączone z degustacją 
soków warzywno-owocowych. Podczas 
wykładu uczniowie zdobyli przede wszystkim 
wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania.

Druga część projektu obejmowała 
zajęcia „sportowo-owocowe”. Klasy zmie-
rzyły się z pięcioma konkurencjami z użyciem 

• Bernadeta Bladowska • Michał Wolskiwarzyw i owoców. W trakcie rywalizacji spor-
• Daria Furman Klasa III Btowych młodzież była częstowana świeżymi 
• Martyna Hincke • Katarzyna Gojtowskaowocami.
• Adam Czaja • Natalia JankowskaW ostatnim etapie zmagań konkur-
Klasa II A • Damian Brzezińskisowych uczniowie rozwiązywali test, w któ-
• Paulina Kiełpińska Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. rym mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat 
• Dawid Zblewski Organizatorami konkursu były: nauczycielka aktywnego i zdrowego stylu życia. 
Klasa II B biologii i koordynatorka zdrowego odżywiania - pani Natalia Po podsumowaniu poszczególnych 
• Kornelia Gniba Formela oraz pani pedagog Aleksandra Labuda.etapów wyłoniono zwycięzców:
• Marta Garska Dziękujemy za wsparcie finansowe udzielone Klasa I A:
Klasa III A przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Oddział w Kartu-• Łukasz Ramczyk
• Wioleta Gosz zach.• Jerzy Lis
• Natalia Wenta• Szymon Hartun

Aleksandra Labuda i Natalia Formela• Szymon Kożyczkowski• Piotr Wierzowiecki
Foto: nadesłane• Radosław Puzdrowski• Patryk Skrzypkowski

• Paweł PałubickiKlasa I B:

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w ZSZ w Sierakowicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach miał Spotkanie w Polsce rozpoczęliśmy od zaprezentowania 
przyjemność gościć uczniów z Włoch, Francji i Litwy w ramach bio- najważniejszych informacji o regionie oraz zajęć integracyjnych, które 
logicznego projektu Erasmus+ „Assessing, conserving and protecting umożliwiły uczniom poznanie partnerów z zagranicznych szkół. Wzię-
European biodiversity. A citizen science project”. Polscy uczniowie, liśmy również udział w warsztatach malowania na ceramice, które 
uczestnicy projektu, w dniach 15-21 maja gościli w domach uczniów ze zorganizowali dla nas pracownicy Lokalnej Grupy Rybackiej
szkół partnerskich. w Chmielnie. Podczas warsztatów uczniowie poznali tradycyjne 

kwiatowe wzory kaszubskie i mieli okazję twórczo spędzić czas.
Celem wizyty w szkole polskiej było rozwijanie wiedzy na 

temat użycia roślin w żywieniu oraz kosmetykach. Uczniowie wzięli 
udział w warsztatach kulinarnych – gotowali potrawy z dzikich roślin 
oraz potrawy tradycyjne zawierające rośliny o zdrowotnych właści-
wościach oraz w warsztatach wyrobu kremów i maseczek. Przed 
rozpoczęciem warsztatów uczniowie pracowali w grupach, przygo-
towując plakaty przedstawiające właściwości roślin koniecznych do 
wykonania potraw i kremów. Rezultaty swojej pracy przedstawili 
wszystkim uczestnikom wizyty po to, aby każdy miał świadomość, 
dlaczego rośliny używane podczas warsztatów są tak cennymi 
składnikami.

Niezbędnych wskazówek udzielili nam eksperci w dziedzinie 
biologii, z którymi mieliśmy zajęcia. Pierwszym był profesor dr hab. 
Zbigniew Sobisz, profesor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, który przeprowadził z nami zajęcia
w Słowińskim Parku Narodowym, przybliżając naszym gościom tajniki 
przyrody Pomorza. Dr Elżbieta Sontag, pracownik wydziału Biologii Projekt prowadzony przez szkołę opiera się na „nauce 
Uniwersytetu Gdańskiego,  oprowadziła nas po swoim wydziale i wraz społecznej” i ma na celu badanie roślinności na obszarze zabudowanym. 
ze studentami opowiedziała o zgromadzonych tam eksponatach zwierząt. Uczniowie wybierają obszar badawczy na terenie zabudowanym oraz na 
Kluczowym punktem wizyty było jednak zwiedzanie Muzeum Inkluzji przedmieściach, zbierają próbki roślinności oraz identyfikują rośliny. 
w Bursztynie. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, jak powstaje Zebrane dane przesyłane są do szkół partnerskich i analizowane.

Wizyta zagranicznych gości w ramach projektu Erasmus+
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bursztyn, ile ma lat, gdzie na świecie można go spotkać 
oraz mieli przyjemność obejrzeć różne jego rodzaje. Wys-
tawa jest przygotowana w sposób bardzo atrakcyjny dla 
uczniów, gdyż wchodząc do muzeum  przenosimy się do 
lasu pełnego bursztynu. Ponadto ZSP w Sierakowicach od-
wiedził Sławomir Swerpel, były pracownik Uniwersytetu 
Gdańskiego, naukowiec, podróżnik, autor książek, artyku-
łów i filmów naukowych. Opowiedział on uczniom o pracy 
naukowca.

Aleksandra Klaman- Chmielewska

„Przed nami wizyty w Wilnie oraz Paryżu. 
Podsumowaniem projektu będzie konferencja naukowa 
zorganizowana przy udziale wszystkich partnerów. 
Odbędzie się ona w jednym z paryskich teatrów i będzie 
otwarta dla publiczności. Uczniowie szkół partnerskich 
przedstawią swoje dokonania w obrębie nauki obywa-
telskiej oraz przygotowane specjalnie na tę okazję występy 
artystyczne. Będzie ciekawie!”

Maciej Lis, I TE

„Miałam przyjemność gościć Lisę z Francji. „Miałam zaszczyt gościć chłopaka z Litwy, a konkretnie
Dziewczyna była bardzo miła, sympatyczna i uczynna. Czuła się dobrze z Wilna. Był bardzo miły oraz kulturalny. Wraz z rodzinną pokazaliśmy 
u nas w domu. Polubiła naszą rodzinę, a my ją. Moi rodzice bardzo mu uroki Kaszub - jeziora, krajobrazy oraz Zamkową Górę i atrakcje 
zaprzyjaźnili się z Lisą. Przyjęliśmy ją w naszej rodzinie bardzo ciepło. znajdujące się w pobliżu naszej miejscowości. Był zachwycony tym, co 
Tydzień z Lisą minął nam bardzo szybko i ciężko było nam się z nią mu pokazaliśmy. Wieczory spędzaliśmy w gronie moich przyjaciół, którzy 
rozstać. Miałam chyba najlepszego gościa, jakiego mogłam sobie szybko zaprzyjaźnili się z nowym znajomym.”
wymarzyć! Mam nadzieję, że jeszcze ją zobaczymy, bo ja i moja rodzina Beata Malek, kl. I TE
już za nią tęsknimy.”

Ola Neubauer, I TE Więcej informacji na stronie:
 https://twinspace.etwinning.net/13814/home 

Foto: nadesłane

,,Szkoła dbająca o jakość” to ogólnopolski konkurs organi- eksperci konkursu i uznali 
zowany jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jako dobrą praktykę szkoły.
jakości” (ESQA) realizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy”, Spośród 86 po-
wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii, w ramach zycji dobrych praktyk z ca-
programu ERASMUS+. łej Polski jedynie dwie 

szkoły z terenu wojewódz-
twa pomorskiego uzyskały 
tytuł ,,Szkoła zawodowa 
najwyższej jakości”, w tym 
nasza szkoła.

W dniu 3 czerw-
ca podczas konferencji 
,,Wysoka jakość polskiej 
szkoły zawodowej w (do-
brej) praktyce”, zorgani-
zowanej  w siedzibie  
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Warszawie, 
dyrektor Grzegorz Ma-
chola odebrał z rąk Mazo-
wieckiego Kuratora Oświa-
ty pani Aurelii Micha-
łowskiej oraz kierownika działu projektów edukacyjnych Fundacji 
„Fundusz Współpracy” pani Agnieszki Luck certyfikat ,,Szkoła 
zawodowa najwyższej jakości”.

Dobre praktyki finalistów i laureatów konkursu zostaną 
zamieszczone w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu Nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Po-
ESQA.nadgimnazjalnych w Sierakowicach zgłosili placówkę w obszarze 

Posiadanie certyfikatu jest dużym wyróżnieniem dla całej spo-„Współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami”. Celem kon-
łeczności szkolnej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą nadal kursu było wyłonienie najlepszych praktyk związanych z zapewnieniem 
wdrażać dobre praktyki, dzięki czemu zapewnią uczniom naukę na jakości w szkoleniu i kształceniu zawodowym. Szereg działań podjętych 
wysokim poziomie i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły, mających na celu kształ-

towanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród społeczeństwa 
lokalnego, przy współpracy z pracodawcami i instytucjami docenili 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
szkołą zawodową najwyższej jakości

Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSP w Sierakowicach
Foto: nadesłane
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W związku z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, o początkach państwa polskiego, zaproponowała w formie warsztatowej 
9 czerwca uczniowie klasy I technikum żywienia i usług gastrono- budowę makiety grodu średniowiecznego, zgodnie z opisem Galla 
micznych oraz II liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponad- Anonima. Zadanie to wzbudziło wiele pozytywnych emocji po obu 
gimnazjalnych w Sierakowicach zorganizowali zajęcia dla dzieci z I kla- zaangażowanych stronach. W nagrodę za wykonanie wspaniałych 
sy Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. Inicjatorem akcji, w której makiet dzieci, przebrane za rycerzy i księżniczki, mogły zrobić zdjęcia
młodzież szkoły ponadgimnazjalnej przygotowuje atrakcyjne zajęcia z parą książęcą: Mieszkiem I i Dobrawą, biskupem Jordanem oraz 
o żywieniu i historii Słowian dla młodszych kolegów, była wychowaw- pozostałymi członkami dworu. 
czyni klasy Ig p. Joanna Kościołowska. Po wyczerpujących pracach nasi goście posilili się pasztetem

Uczniowie klasy I dwa dni wcześniej odwiedzili w Pruszczu z soczewicy z sosem żurawinowym, a pragnienie zaspokoili zacnym 
Gdańskim zrekonstruowaną faktorię handlową sprzed 2000 tysięcy lat, napitkiem - lemoniadą z rabarbaru oraz orzeźwiającym napojem
gdzie zapoznali się z warunkami, w jakich żyli dawni mieszkańcy ziem z pietruszki i mięty. 
polskich. Brali udział w warsztatach garncarskich. Poznali praktyczną Uczniowie szkoły podstawowej, ciekawi wszystkiego

i wszystkich, radośni i otwarci na nasze propozycje, szybko zjednali 
swoją postawą starszych kolegów, którzy poczuli się bardziej dorośli, 
odpowiedzialni za dzieci i dumni (tak jak ich nauczyciele), że swoimi 
pasjami, umiejętnościami i zdobytą przez lata nauki wiedzą, mogą 
podzielić się z młodszymi mieszkańcami gminy Sierakowice.

Pomysł p. Joanny Kościołowskiej był wspaniałą okazją, aby 
zacieśnić współpracę między szkołami w Sierakowicach. Fakt, że
w słynnej na całą Polskę wiejskiej gminie istnieją szkoły wszystkich 
poziomów kształcenia powoduje, że jest ona jeszcze bardziej wyjątkowa. 
Zintegrowanie działań dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 
wszystkich etapów edukacyjnych zapewne zaprocentuje wzrostem po-
tencjału rozwojowego oraz wzmocni poczucie wspólnoty społeczności 

technikę wytwarzania naczyń i ozdób oraz ich zastosowanie. Dzieci 
przez chwilę mogły poczuć się małymi archeologami, a w specjalnie 
przygotowanym stanowisku  poszukiwać „złota północy” – bursztynu.

Młodzież naszej szkoły zaproponowała różnorodne działania, 
które poszerzały wiedzę pierwszoklasistów o Słowianach z czasów 
księcia Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. 

Uczniowie technikum, pod opieką nauczyciela przedmiotów 
zawodowych i propagatorki zdrowego stylu życia p. Iwony Tesmer, 
przygotowali warsztat kulinarny „W kuchni Mieszka I” oraz ciekawą 
prezentację multimedialną o odżywianiu Słowian 1000 lat temu. Swoją 
wiedzą podzielili się z młodszymi kolegami w formie wielu 
praktycznych zadań. 

lokalnej.
Projekt był pierwszym, w którym współpracowaliśmy ze 

Szkołą Podstawową w Sierakowicach, jednak nie ostatnim. Niech 
świadczą o tym najprzyjemniejsze dla nas słowa małych gości: „ My tu 
jeszcze wrócimy”. 

Dziękuję za zaangażowanie nauczycielom, którym nigdy nie 
brakuje inwencji, a szczególnie uczniom realizującym „mały” projekt - 
za ciężką pracę, otwartość na dodatkowe zadania i wspaniałe pomysły.

Dzieci miały okazję poznać zioła, jakimi Słowianie doprawiali 
potrawy, dotknąć świeżych ziół, poczuć zapach i ich smak. W pracowni 
żywienia mali goście przygotowali pasztet z soczewicy, której używali 
także Słowianie, jako źródła cennego, pełnowartościowego białka. 

Po kulinarnych zmaganiach udali się do sali, w której 
młodzież, pod opieką nauczyciela historii - p. Łukasza Reitera, 
przygotowała inscenizacje światłocieni „Historia Mieszka i Dobrawy” 
według fragmentu Kroniki Galla Anonima, opisującego wydarzenia 
poprzedzające chrzest Polski w 966 r. Młodzież, która zgłębiała wiedzę

Międzyszkolny projekt „Młodzież dzieciom – Z wizytą u Mieszka I i Dobrawy”

W kuchni Mieszka I

Wspólne zdjęcie z dworem Mieszka I

Tworzenie makiety

Uczniowie klasy 1 g Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz 
wychowawczyni Joanna Kościołowska serdecznie dziękują panu 
dyrektorowi Grzegorzowi Macholi, pani wicedyrektor Marzenie 
Majcher, pani Iwonie Tesmer, panu Łukaszowi Reiter oraz 
uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za 
wspaniałą lekcję żywej historii, którą upamiętniono 1050 rocznicę 
chrztu Polski.
Dziękujemy:
-za otwartość na współpracę p. dyrektorowi Grzegorzowi Macholi, 
- za słowiańską ucztę w kuchni pani Iwonie,
- za moc wrażeń podczas spektaklu teatru cieni w reżyserii pana 
Łukasza,
- za polską gościnność  w progach szkoły pani Marzenie.
Spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci, z nadzieją na 
kolejne niebawem.

Koordynator Marzena Majcher, foto: nadesłane
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Pokonując poszczególne etapy eliminacyjne ministrantom
z Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowid-
linie udało się awansować do Finałów X Mistrzostw Polski Liturgicznej 
Służby Ołtarza, które w dniach 1-2 maja odbywały się w Rzeszowie.

Pierwszego dnia finałów w Rzeszowie ministranci 
rywalizowali w grupach. Niestety do tej rywalizacji chłopcy przystąpili 
osłabieni w wyniku kontuzji odniesionych parę dni przed zawodami 
przez dwóch kluczowych zawodników – Kacpra Zengerskiego
i Jarosława Wenty. Mimo ogromnej chęci awansu do Finału A, sztuka ta 
się nie udała. Następnego dnia rywalizowaliśmy w Finałach Pocieszenia, 
gdzie udało się zająć 3 miejsce, a tytuł Najlepszego Zawodnika tej części 
zawodów zdobył Marcin Choszcz.

W Finałach Mistrzostw Polski udział wzięli następujący 
ministranci – wychowankowie klubu sportowego „F.C. Gowidlino”: 
Jarosław Wenta, Marcin Choszcz, Kamil Krefta, Kacper Zengerski, Piotr 
Cybulla, Janusz Zielke, Damian Wiśniewski i Mateusz Wiśniewski. 
Opiekunami grupy byli: bardzo mocno zaangażowany ksiądz wikariusz 
Krzysztof Wilkowski oraz trener Krzysztof Kolke.

Trzeba pogratulować gospodarzom bardzo wysokiego 
poziomu organizacyjnego zawodów, a chłopakom niezwykłej ambicji
i naprawdę godnego reprezentowania Diecezji Pelplińskiej.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie Wójtowi Gminy 
Sierakowice Tadeuszowi Kobieli, Księdzu Wikariuszowi Krzysztofowi 
Wilkowskiemu oraz Księdzu Kanonikowi Leszkowi Knutowi, a także 
gronu darczyńców, dzięki którym ten wyjazd był możliwy.

Krzysztof Kolke, foto: nadesłane

X Mistrzostwa Polski
Liturgicznej Służby Ołtarza
Rzeszów 1-2 maja 2016 W piątek 20 maja w hali sportowej Gimnazjum im. Józefa 

Piłsudskiego w Sierakowicach odbyła się finałowa, ostatnia kolejka 
Gimnazjalnej Ligi w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Była to już XII edycja 
rozgrywek organizowanych przez klub sportowy KS BAT Sierakowice, 
który w organizacji tego przedsięwzięcia wspomaga Gmina Sierakowice. 
Tak jak przed rokiem najlepszym zespołem okazała się ekipa ze Stężycy 
I, dowodzona przez Macieja Stefanowskiego oraz Sławomira Herkę.
W decydującym meczu mistrz pokonał 3:1 ekipę Stężycy II - swoje 
młodsze koleżanki, trenujące również pod okiem ww. trenerów. Trener 
Maciej Stefanowski jest w tych rozgrywkach niepokonany - wygrywa je 
zawsze, od 12 lat. 

Na najniższym stopniu podium zameldowała się drużyna 
Żukowa II - dziewczęta z klasy I gimnazjum, trenujące pod okiem 
Katarzyny Szumały. Tuż za nimi znalazły się zespoły z Żukowa I (trener 
Joanna Swenda) oraz Chmielna (trener Joanna Czerwionka). Cała piątka 
ww. ekip trenuje, ucząc się siatkówki w klasach sportowych, stąd tak 
dobre efekty szkolenia i wysokie lokaty w rozgrywkach Ligi 
Gimnazjalnej. 

Chciałbym podziękować również tym trenerom, którzy nie 
mają komfortu pracy w klasie sportowej, a zbudowali naprawdę solidne 
drużyny, które starały się dotrzymać kroku czołówce i grały naprawdę 
dobrze: Anecie Hewelt (Przodkowo), Ani Walendziak (Kartuzy), Basi 
Kosteckiej (Żukowo III), Stanisławowi Kus (Pomieczyno) oraz Joannie 
Bińkowskiej (Sierakowice). Zawsze podkreślam, że te rozgrywki trwają 
tyle lat i na takim poziomie tylko dzięki zaangażowaniu tych ludzi
i dzięki temu, że im się jeszcze „chce chcieć”. Około 140 dziewcząt miało 
okazję w tym roku rywalizować regularnie, uprawiając swoją ulubioną 
dyscyplinę sportu - siatkówkę.

Tabela końcowa:

W każdej drużynie chcieliśmy wyróżnić zawodniczkę, która 
miała najlepszy wpływ na swój zespół, angażowała się wyjątkowo. Oto 
wyróżnione zawodniczki: Kinga Stanisławska - Stężyca I, Agata 
Piankowska - Stężyca II, Agata Halman - Żukowo II, Martyna Miłosz - 
Żukowo I, Klaudia Zyborowicz - Chmielno, Izabela Wicka - Przodkowo, 
Julia Rybakowska - Kartuzy, Agata Wolska - Gowidlino, Michaela 
Stankowska - Żukowo III, Klaudia Ziemann – Pomieczyno, Aleksandra 
Hopa - Sierakowice I, Natalia Kitowska - Sierakowice II.

Po emocjach związanych z zawodami najlepsze zespoły 
otrzymały puchary oraz medale, które wręczali wicedyrektor Gimnazjum 
w Sierakowicach Tomasz Ziemann oraz koordynator sportu w gminie 
Sierakowice Marian Wnuk-Lipinski. Za pomoc w organizacji ostatniej 
kolejki dziękuję pani Joannie Bińkowskiej oraz dyrekcji lokalnego 
gimnazjum. 

 Nadesłane

Stężyca mistrzem
Gimnazjalnej Ligi w Piłce Siatkowej

Poz. Zespół Pkt. Mecze Zw. Por. Sety + Sety -

1. Stężyca I 33 11 11 0 33 1

2. Stężyca II 30 11 10 1 31 3

3. Żukowo II 26 11 9 2 27 10

4. Żukowo I 23 11 7 4 25 12

5. Chmielno 20 11 7 4 23 16

6. Przodkowo 16 11 5 6 18 21

7. Kartuzy 14 11 4 7 16 22

8. Gowidllino 13 11 5 6 19 24

9. Żukowo III 10 11 4 7 13 26

10. Pomieczyno 8 11 2 9 14 29

11. Sierakowice I 5 11 2 9 7 29

12. Sierakowice II 0 11 0 11 0 33
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Na lotnisku w Kornem koło Kościerzyny już po raz drugi – Podczas ubiegłorocznych zawodów była tylko jedna 
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze zorganizowało Ogólnopolskie Wia- konkurencja: na celność lądowania. W tym roku, aby uatrakcyjnić 
trakowcowe Zawody na Celność Lądowania. Zawody odbyły się w dnia- zawody dla widzów i podnieść poziom konkurencji, a także pokazać 
ch 27-29 maja, a w tym roku wzięło w nich udział dziewięciu pilotów. zaawansowany pilotaż, wzbogaciliśmy zawody o dwie dodatkowe 

Jak zapewniają organizatorzy, założeniem zawodów jest konkurencje: slalom na wysokości 5 metrów między pachołkami oraz 
przede wszystkim spotkanie pilotów, budowniczych i sympatyków wia- wolny przelot na dystansie 400 metrów. To jest bardzo trudny manewr – 
trakowców, wymiana doświadczeń i dobra zabawa. Impreza przyciąga mówi Dariusz Jankowski z Kaszubskiego Towarzystwa Lotniczego, 
miłośników tego typu maszyn z całej Polski. W tym roku największą ubiegłoroczny zwycięzca zawodów. 
odległość – 390 km – pokonał Michał Parkitny, który przyleciał z Kło- Za nieprecyzyjne wykonanie manewrów sędziowie przyzna-
bucka k. Częstochowy. Po raz kolejny na zawody przybył swoim wali punkty lub sekundy karne, więc o zwycięstwie w danej konkurencji 
wiatrakowcem Jan Wyszogrodzki z Nieborowa k. Łowicza pokonując decydowały niekiedy ułamki sekund. Natomiast o ostatecznym zwy-
dystans 300 km. cięstwie w zawodach zadecydowała suma punktów uzyskanych we 

wszystkich konkurencjach. 
Wyniki zawodów:
1. Michał Parkitny - MagniGyro M16 (ASC)
2. Dariusz Jankowski - BrakoGyro GT (ASC)
3. Marcin Majsterek - ZEN (Aviation Artur Trendak)
4. Dariusz Szymańczak - ZEN (Aviation Artur Trendak)
5. Dariusz Grzybek - MT03 (ASC)
6. Mikołaj Pernak jr - XENON (Aeroklub Elbląg)
7. Marek Puchała - VOYAGER II (ASC)
8. Janusz Korchow – ELA
9. Mikołaj Pernak - XENON (Aeroklub Elbląg)

Zawody rozegrano 28 maja, a następnego dnia kilku pilotów 
udało się na podniebne zwiedzanie Kaszub. Goście z dalszych zakątków 
Polski byli zachwyceni widokami kaszubskich pagórków, jezior i lasów.

Podczas zawodów rozegrano trzy konkurencje: lądowanie na 
celność, slalom między pachołkami na ziemi (na czas) oraz wolny przelot 
na odcinku 400 m. 

W ocenie Sławomira Kamienieckiego, prezesa Kaszubskiego 
Towarzystwa Lotniczego, zawodnicy, którzy zajęli cztery czołowe lokaty 
reprezentowali bardzo wysoki, europejski poziom. 

Pierwsza z konkurencji polegała na wylądowaniu 
wiatrakowcem w okręgu o średnicy zewnętrznej 25 m i wewnętrznej 10 
m. Nad punktem na wysokości ok. 300 metrów należało zdławić lub 
wyłączyć silnik i wylądować w centrum okręgów w miarę możliwości
z przyziemieniem i całkowitym zatrzymaniem w okręgu 10 m. – Poziom zawodów był bardzo wysoki, konkurencje podobały 

Drugą z konkurencji – slalom – wykonywano pomiędzy pa- się pilotującym, wszyscy zadeklarowali chęć przylotu na przyszłoroczne 
chołkami ustawionymi co 50 m na odcinku długości 400 m. Piloci lecieli zawody. W planie jest wzbogacenie konkurencji, ale to na razie niech 
na wysokości nie mniejszej niż 5 m, a po wykonaniu nawrotu wracali na pozostanie tajemnicą. Na zawody przylatują piloci, których umiejętności 
miejsce startu bez wykonywania slalomu. Za pominięcie pachołka, są na różnym poziomie, więc niezwykle istotne jest zachowanie 
dotknięcie kołem ziemi lub za lot na zbyt małej wysokości sędziowie bezpieczeństwa. Poza tym zawody są niezwykle widowiskowe i chcemy 
doliczali sekundy karne. w przyszłym roku przyciągnąć więcej widzów, bo jest co oglądać – 

Ostatnie zadanie polegało na pokonaniu wiatrakowcem zapewnia Dariusz Jankowski. 
AKodległości 400 m w jak najdłuższym czasie, a przelot odbywał się na 

Foto: Ludmiła Majewskawysokości nie większej niż 2 metry. 

II Ogólnopolskie Wiatrakowcowe Zawody na Celność Lądowania KORNE 2016 

Trójka najlepszych pilotów zawodów, od lewej: Marcin Majsterek (3. miejsce),
Michał Parkitny (1. miejsce) i Dariusz Jankowski (2. miejsce)



40 6 (311) czerwiec-lipiec 2016

W dniach 8-10 czerwca na stadionie gminnym w Sierako-
wicach odbyły się XVII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sierakowice. Igrzyska, orga-
nizowane pod koniec roku szkolnego, są podsumowaniem osiągnięć 
sportowych młodzieży. Jak co roku, w tej największej szkolnej imprezie 
sportowej  wzięli udział uczniowie z jedenastu szkół podstawowych
i pięciu gimnazjalnych. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy 
Sierakowice Tadeusz Kobiela w asyście zaproszonych dyrektorów szkół 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach Ireny Kulwi-
kowskiej.

Organizatorami Igrzysk byli: Gimnazjum im. Józefa Pił-
sudskiego w Sierakowicach, Gmina Sierakowice, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sierakowicach, Klub Sportowy BAT Sierakowice, Szkoła Podsta-
wowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach oraz Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach.

Klasyfikacja zespołowa:
Szkoły podstawowe:
1. Sierakowice
2. Tuchlino
3. Gowidlino
4. SzopaNajlepsi w każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale
5. Jelonkoi dyplomy, natomiast w klasyfikacji zespołowej zwycięskie szkoły 
6. Łyśniewootrzymały statuetki oraz puchary. Tradycją tych zawodów jest, że w pro-
7. Lisie Jamygramie zawarty jest cały ceremoniał olimpijski, czyli: flaga olimpijska, 
8. Puzdrowo, Załakowohymn, zapalenie znicza, przysięga olimpijska i przemarsz reprezentacji. 
9. MojuszNajaktywniejsi sportowcy tegorocznych igrzysk otrzymali 
10. Kamienica Królewskaupominki w postaci bonu towarowego na artykuły sportowe. W trzy-
Gimnazja:dniowych zmaganiach udział wzięło łącznie ok. 750 uczestników.
1. SierakowiceOgromne podziękowania należą się osobom, które od 17 lat 
2. Szopapracują przy organizacji tego wspaniałego widowiska sportowego: 
3. GowidlinoAleksandrze i Ryszardowi Gliszczyńskim oraz Mirosławowi Senwic-
4. Tuchlinokiemu, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego 
5. Kamienica Królewskaprzebiegu igrzysk w bieżącym roku: obsłudze biura igrzysk – 

Aleksandrze Gliszczyńskiej, Alicji i Natalii Krefta, Pawłowi Michna oraz 
Nadesłane, foto: Leszek Arendthostessom z Zespołu Szkół w Tuchlinie.

XVII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

W sobotę 11 czerwca w gminie Puck odbyły się III Woje- Reprezentacja gminy Sierakowice brała udział w 6 z 21 dyscy-
wódzkie Igrzyska LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. plin, z czego zdobyła 3 złote oraz brązowy medal:
Ceremonii zapalenia znicza olimpijskiego dokonał Rafał Kownatke – Natalia Bulczak – bieg na 800 m – złoto,
znakomity lekkoatleta LZS, dwukrotny złoty medalista halowych Anna Dobek – bieg na 100 m – złoto,
Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. koszykówka mężczyzn, reprezentacja 3-osobowa – złoto,

siatkówka kobiet, reprezentacja 3-osobowa – brąz.
Reprezentanci gminy Sierakowice brali udział także w dwóch 

innych konkurencjach: piłce nożnej oraz koszykówce kobiet. Rywali-
zacja w obu tych konkurencjach była bardzo zaciekła. Chociaż nie udało 
się zdobyć czołowych lokat, mimo to reprezentacja zdobyła 152 pkt., co 
dało jej 7 lokatę zespołową.

– Byliśmy małą reprezentacją, ponieważ nie wszystkie dyscy-
pliny są u nas uprawiane – mówi Marian Wnuk-Lipiński. – Po cichu li-
czyłem na jakiś medal, ale to co osiągnęliśmy przeszło moje ocze-
kiwanie: 3 złota i brąz. Mamy reprezentantów z naszej gminy na Igrzyska 
Ogólnopolskie LZS w Tarnowie Podgórnym, z czego możemy być 
dumni.

Igrzyska Ogólnopolskie zaplanowane są na sierpień w Tar-
nowie Podgórnym koło Poznania. Reprezentacja woj. pomorskiego 
składać się będzie z zawodników, którzy zajęli pierwsze miejsca w danej 
dyscyplinie na igrzyskach wojewódzkich.

III Wojewódzkie Igrzyska LZS w Żelistrzewie

Natalia Bulczak
Marian Wnuk-Lipiński
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W niedzielę 19 czerwca na stadionie w Sierakowicach zorga- alarmowo–bojowych. W tej dyscyplinie wśród członków czynnych 
nizowano zawody sportowo-pożarnicze. W zmaganiach wzięło udział 21 najlepsi okazali się druhowie z Gowidlina, tuż za nimi uplasowali się 
sekcji z pięciu jednostek działających na terenie gminy – strażacy czynni, strażacy z Mojusza, a trzecie miejsce ex aequo zajęli druhowie z Tuchlina 

i Sierakowic. Drużyna z Kamienicy Królewskiej nie ukończyła 
zadania. W tej konkurencji rywalizacja była niezwykle zacięta,
a o zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. 

Pierwsze miejsce wśród chłopięcych drużyn młodzieżo-
wych w ćwiczeniach alarmowo-bojowych zajęli natomiast straża-
cy z Sierakowic, drugie – z Gowidlina, a na trzecim miejscu upla-
sowali się druhowie z Tuchlina. 

W sztafecie pożarniczej indywidualnej 7x50 m wzięło 
udział pięciu strażaków reprezentujących każdą jednostkę. Tu bez-
konkurencyjny okazał się Dawid Klejna reprezentujący OSP 
Sierakowice, który uzyskał czas 85 sekund. 

Po podsumowaniu zdobytych przez poszczególne 
drużyny punktów komisja ogłosiła wyniki zawodów. 
Członkowie czynni
1. OSP Gowidlino
2. OSP Tuchlino
3. OSP Mojusz
4. OSP Sierakowice
5. OSP Kamienica Królewska
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) 15-18 lat chłopcy
1. OSP Sierakowice
2. OSP Tuchlino
3. OSP Gowidlino

młodzieżowe drużyny pożarnicze żeńskie i męskie oraz drużyny 
kobiece. W zawodach wzięła udział także dziecięca drużyna z OSP 
Tuchlino, skupiająca młodych adeptów pożarnictwa w wieku 
poniżej 7 lat. 

Zawody rozpoczęły się wręczeniem zasłużonym 
strażakom medali Za Zasługi dla Pożarnictwa i odznak Wzorowy 
Strażak.

 Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: 
Robert Cyman – OSP Mojusz i Mirosław Wenta – OSP Gowidlino. 
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: 
Michała Myszka i Wojciecha Myszka z OSP Tuchlino. Brązowy 
Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Iwona Sikora – OSP 
Mojusz i Rafał Formela – OSP Gowidlino.

Odznakę Strażak Wzorowy nadano: Weronice Sikora – 
OSP Mojusz, Patrycji Reiter – OSP Mojusz, Sewerynowi Lejman 
– OSP Gowidlino, Szymonowi Lejk – OSP Kamienica Królewska, 
Adamowi Maszocie – OSP Kamienica Królewska i Adrianowi 
Jóskowskiemu – OSP Mojusz. 

Po oficjalnej części przystąpiono do rozegrania 
zawodów. Poszczególne drużyny najpierw zaprezentowały 
musztrę, a następnie zmierzyły się w sztafecie pożarniczej oraz 
ćwiczeniach bojowych. Strażacy czynni i młodzieżowe drużyny 
chłopców w wieku 15-18 lat brali także udział w ćwiczeniach MDP 12-15 lat chłopcy

1. OSP Gowidlino
2. OSP Tuchlino
3. OSP Sierakowice
4. OSP Mojusz
Drużyna żeńska powyżej 18 lat
1. OSP Sierakowice
2. OSP Gowidlino
3. OSP Tuchlino
MDP 15-18 lat dziewczęta
1. OSP Kamienica Królewska
2. OSP Gowidlino
3. OSP Tuchlino
MDP 12-15 lat dziewczęta
1. OSP Mojusz
2. OSP Tuchlino
3. OSP Gowidlino

Strażacy otrzymali okazałe puchary, dyplomy i atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

AK
Foto: Mirosław Chaber, Adam Wróblewski 
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W pierwszą niedzielę wakacji Parafia NP NMP w Gowidlinie, 
wraz z klubem sportowym „F.C. Gowidlino”, zorganizowała I Parafialny 
Turniej Piłki Nożnej w ramach obchodów 150 rocznicy istnienia Parafii 
w Gowidlinie.

 W Turnieju łącznie wzięło udział 9 drużyn. Cztery z nich ry-
walizowały w kategorii gimnazjum, a pięć w kategorii szkół podsta-
wowych. Przez trzy godziny młodzi piłkarze rywalizowali na dwóch 
boiskach: orliku oraz trawiastym, rozgrywając mecze systemem każdy
z każdym. Bardzo cieszy postawa Fair Play młodych sportowców oraz 
duże zaangażowanie.

Oprócz rywalizacji na boisku na mieszkańców i piłkarzy cze-
kały takie atrakcje jak: zjeżdżalnie, grill, stoisko ze słodyczami i watą 
cukrową, a także pyszne wypieki, jogurty i inne słodkości przygotowane 
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gowidlinie. 

Ksiądz kanonik Leszek Knut wraz z wikariuszem Krzysz-
tofem Wilkowskim i prezesem „F.C. Gowidlino” Krzysztofem Kolke 
wręczyli uczestnikom zawodów piłkarskich pamiątkowe medale, 

słodkości, niespodziankę – film na 
płytach CD, a dla pierwszych 3 dru-
żyn w każdej kategorii – puchary oraz 
nagrody – piłki Adidas. Dodatkowo 
statuetkami za indywidualne osią-
gnięcia uhonorowani zostali: Bartło-
miej Treder (gimnazjum) i Maksy-
milian Bulczak (Szkoła Podstawowa) 
– Król Strzelców oraz Radosław 
Syldatk (gimnazjum) i Jakub Wil-
czyński (Szkoła Podstawowa) – 
Najlepszy Bramkarz.

Najbardziej cieszy fakt 
spontanicznej zabawy dzieci, aktyw-
nego rozpoczęcia wakacji i współ-
pracy pomiędzy Parafią Gowidlino, 
Klubem Sportowym „F.C. Gowid-
lino” i Kołem Gospodyń Wiejskich
w Gowidlinie. 

Krzysztof  Kolke
Foto: nadesłane

I Parafialny Turniej Piłki Nożnej w Gowidlinie 
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Sprzedam dużą działkę 4.500 m2 pod działalność gospodarczą, przekształcona, prąd, woda, kanalizacja, wjazd, ogrodzona,
przy trasie wojewódzkiej 211 (Mojusz koło Sierakowic); cena do uzgodnienia; tel. 603  748  535

Sprzedam działkę budowlaną, komplet dokumentów, prąd, woda i droga wewnętrzna; koło Sierakowic; 45 zł/m2; tel. 603  748  535

Sprzedam łóżeczko białe, jak nowe, dodatkowo przewijak, szafka, itp.; cena do uzgodnienia; tel. 603  748  535

Wyprzedaż różnych opon używanych: 14, 15, 16, 17; felgi stalowe i alufelgi używane; tel. 693  648 333

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 1.190 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki. Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

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, www.dolinajadwigi.opx.pl  

Ogłoszenia drobne

Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK
tel. 609  180  881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609  180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha” w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 16:00
do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada, 30 grudnia.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609  180 881).




