2

02 (318) luty 2017

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia – nowe przepisy
Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są
zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę
drzew i krzewów, pod warunkiem, że ich usunięcie nie będzie
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej
i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie,
żeby usunięcie mogło nastąpić bez zezwolenia. Nie wymaga się
także zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego. Także
w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania
rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez
zezwolenia.
Jednocześnie należy pamiętać, że prawo do wycinki
drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody
rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach
konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas
procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy
ochrony przyrody.
Nowe przepisy o ochronie przyrody nie zmieniły okresu
ochronnego dla ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko gatunków
roślin, zwierząt albo grzybów, np.: występowanie porostów lub
gniazdowanie ptaków, nadal każdorazowo trzeba uzyskać
zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Nadal obowiązuje zakaz wycinki na obszarach
chronionych!
Urząd Gminy Sierakowice przypomina, że na terenie
Gminy Sierakowice znajdują się obszary chronione takie jak:
Kaszubski Park Krajobrazowy i Gowidliński Obszar
Chronionego Krajobrazu, na terenie których wprowadzony jest
zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby

ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów czy naprawy urządzeń wodnych. Usunięcie zadrzewień, o których mowa powyżej, będzie stanowiło złamanie zakazów obowiązujących na obszarach chronionych. Zgodnie z art.
127 ustawy o ochronie przyrody każdy, kto umyślnie narusza
zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych, obszarach
chronionego krajobrazu podlega karze aresztu albo grzywny.
Podobnie objęcie zieleni ochroną konserwatorską,
o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące
wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Czy rolnicy muszą mieć zezwolenie na wycinkę
drzew?
Rolnicy, aby usunąć drzewo bez zezwolenia, muszą
łącznie spełniać dwa warunki (własność nieruchomości należąca
do osoby fizycznej i określony cel usunięcia niezwiązany
z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to
pierwszy warunek można uznać za spełniony.
Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako
działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności
gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo,
usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane
z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej
(działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu
z uwagi na utrudnianie prac polowych lub pod budowę stodoły,
obory, kurnika jest związane z prowadzeniem przez rolnika
działalności gospodarczej (działalności rolniczej) i taki rolnik powinien wystąpić o zezwolenie.
Należy także zauważyć, że wg nowych przepisów
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rolnicy są również zwolnieni z obowiązku uzyskiwania
zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik,
który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.
Wyjątek! Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem
śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się
w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia
dotyczy tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną
bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).
Wzrosły obwody drzew, których usunięcie nie
wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę.
Przypomnieć należy, że do końca ubiegłego roku
zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm
albo 25 cm. Po zmianie przepisów wartości te są większe,
ponieważ wynoszą odpowiednio: 100 cm i 50 cm. Co także
istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz
130 cm.

Kiedy zgoda na wycinkę drzew jest wymagana?
Obecnie zgoda na usunięcie drzew będzie wymagana,
jeśli ta wycinka związana będzie z działalnością gospodarczą
i jeśli obwód pnia drzew, mierzony na wysokości 130 cm,
przekroczy 100 cm dla: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego; i 50 cm dla pozostałych drzew. Za
usunięcie drzew na cele gospodarcze trzeba będzie uiścić opłatę,
tak jak do tej pory. Ustawa przewiduje również karę za usunięcie
w/w drzew bez zezwolenia, wyniesie ona dwukrotność opłaty za
ich wycinkę.
Wycinka krzewów.
Zmiany nastąpiły też w przypadku konieczności
uzyskania zezwolenia na usunięcia krzewów. Do końca 2016 r.
zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie
przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest
potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów
rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
Mariusz Laska
Referat Ochrony Środowiska

Radni podjęli uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego
Gimnazjum w Sierakowicach zostanie przekształcone w drugą szkołę podstawową
1 września 2017 r. wracają 8-letnie szkoły podstawowe,
a gimnazja zostaną stopniowo wygaszane. Do końca marca
samorządy mają czas na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego. Radni gminy Sierakowice
podjęli odpowiednią uchwałę na sesji w dniu 10 lutego.
Zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty obecne
6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi (uczniowie klas szóstych od września 2017 r. pójdą
do klasy siódmej), podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące zostaną przekształcone w 4-letnie licea, a 4-letnie technika stają się 5letnimi technikami. Ponadto w systemie edukacji pojawią się
dwustopniowe szkoły branżowe, które zastąpią dotychczasowe
szkoły zawodowe.
Jak będzie to wyglądało w gminie Sierakowice? Szkoły
podstawowe o strukturze klas I-VI stają się szkołami ośmioletnimi. Zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja stają się szkołami ośmioletnimi. Gimnazjum im.
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach zostaje przekształcone
w ośmioletnią szkołę podstawową. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach z mocy prawa staje się Szkołą Branżową
I stopnia.
W Sierakowicach od 1 września 2017 r. będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1
z siedzibą przy ulicy Kubusia Puchatka 7 i Szkoła Podstawowa nr
2 z siedzibą przy ulicy Spacerowej 14. Klasy gimnazjalne do
czasu ich wygaśnięcia będą prowadzone w szkołach podstawowych w Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i SP nr
2 w Sierakowicach.
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach: ul. Lęborska od Urzędu Gminy (ul. Lęborska 30)
w kierunku Kartuz; ul. Łąkowa; ul. ks. Jana Nowickiego; ul. ks.
dr. Bernarda Sychty; ul. Adama Mickiewicza; ul. J. Słowackiego;
ul. I. Krasickiego; ul. Cicha; ul. Jeziorna; ul. Słupska; ul. Jana
Kochanowskiego; ul. Sportowa; ul. Widokowa; ul. ks.
J. Popiełuszki; ul. Jana Sobieskiego; ul. Kubusia Puchatka;

ul. Rynek; ul. Przedszkolna; ul. Słoneczna; ul. Wichrowe Wzgórze; ul. Podgórna; ul. Ogrodowa; ul. Marszałka J. Piłsudskiego; ul.
Gryfa Pomorskiego; ul. Generała Hallera; ul. Polna; ul. Orła
Białego; ul. ks. Jana Czapiewskiego; ul. Sambora; ul. Kaszubska;
ul. Jana Pawła II; ul. Pogodna; ul. Kościerska; ul. Kartuska; ul.
Mikołaja Kopernika; ul. Źródlana; ul. Zielone Wzgórze; ul.
Dębowa; ul. Lipowa; ul. Klonowa; ul. Zalesie; miejscowość:
Piekiełko; Mrozy; Stara Maszyna; Wygoda Sierakowska;
Janowo.
Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach: ul. Lęborska od Urzędu Gminy (ul. Lęborska 30)
w kierunku Lęborka, ul. św. Floriana; ul. Chłopska; ul. Generała
Andersa; ul. Generała Maczka; ul. Wojska Polskiego; ul.
Spokojna; ul. gen. Sikorskiego; ul. Legionów; ul. Abrahama; ul.
Józefa Wybickiego; ul. Hieronima Derdowskiego; ul. H.
Sienkiewicza; ul. B. Prusa; ul. Spacerowa; ul. Krótka; ul.
Mirachowska; ul. Dworcowa; ul. Stanisława Wyspiańskiego; ul.
Jana Matejki; ul. Aleksandra Lammka; ul. Aleksandra Fredry; ul.
Wita Stwosza; ul. Zaciszna; ul. ks. Antoniego Peplińskiego; ul.
Wrzosowa; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ul. Mikołaja
Reja; ul. Sosnowa; ul. Curie-Skłodowskiej; ul. Dr. Majkowskiego; ul. Leśna; ul. 11 Listopada; ul. Okrężna; ul. Stolema; ul.
Kwiatowa; ul. Zielona; ul. Skarpowa; ul. Piwna; ul. Nowe
Osiedle; ul. Wiejska; ul. ks. B. Łosińskiego; ul. E. Orzeszkowej;
ul. F. Ceynowy; ul. Parkowa; ul. Brzozowa; miejscowości:
Karczewko; Poręby; Sosnowa Góra; Ciechomie; Kokwino;
Bukowo; Paczewo.
Oddziały przedszkolne pozostaną na razie w SP nr 1,
a gdy w 2018 r. zostanie oddane do użytku nowe przedszkole
w pobliżu SP nr 2, część dzieci będzie uczęszczać do nowego
przedszkola. Na wiosnę odbędzie się rekrutacja do klas I według
nowych obwodów, czyli 4 klasy pierwsze w SP nr 1 i 4 klasy
pierwsze w SP nr 2. W czerwcu br. nastąpi reorganizacja klas III
i jako klasy IV zgodnie z nowymi obwodami uczęszczać będą do
SP nr 1 – 4 oddziały i SP nr 2 – 3 oddziały. Od 1 września br. do SP
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nr 2 przejdą 3 klasy VII w całości – klasa b, d, e. Liczebność klas
I-IV wyniesie maksymalnie 25 uczniów. W roku szkolnym
2017/2018 klasy II, III, V, VI pozostają w całości w SP nr 1.
W roku szkolnym 2018/2019 klasy III, VI pozostają w całości
w SP nr 1.
Zmiana ustroju szkolnego niesie ze sobą mnóstwo
dodatkowych kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy,
chociażby na dostosowanie obiektów szkolnych do potrzeb
uczniów. Jak poinformował zastępca wójta gminy, w gminie
Sierakowice szkołą, która może zmagać się z problemami
lokalowymi jest podstawówka w Lisich Jamach. Ponadto niektóre
pomieszczenia budynku obecnego gimnazjum trzeba będzie
dostosować do potrzeb młodszych uczniów, np. toalety. Problemem jest także zmniejszona o ponad 1 mln zł subwencja
oświatowa, jaką w tym roku otrzyma sierakowicki samorząd.
– Największy problem może być w Lisich Jamach. Tam
już w tej chwili jest dosyć ciasno, a z racji tego, że wszystkie
trzylatki mają prawo uczęszczać do przedszkola przewidujemy,
że możemy mieć problem lokalowy. W innych szkołach jest
wystarczająca liczba miejsc – powiedział Zbigniew Fularczyk,
zastępca wójta. – Niestety, w tym roku otrzymamy mniejszą
subwencję oświatową, a koszty będą wyższe, bo to nie tylko
fizyczne przystosowanie obiektów, np. sanitariaty, ale w szkołach
muszą powstać dodatkowe pracownie – fizyczne, chemiczne,
których do tej pory nie było, bo znajdowały się w gimnazjach.
Jak zapewnił Zbigniew Fularczyk, nauczyciele na razie
nie muszą obawiać się zwolnień. – Zakładamy, że do roku 2019
nie będzie cięć na etatach nauczycielskich. Może się zdarzyć, że
nauczyciel będzie miał zajęcia w różnych szkołach. Co będzie po
roku 2019, trudno powiedzieć. Rachunek jest prosty. W gminie
Sierakowice odejdzie jeden rocznik, czyli 360 dzieci. W tej chwili
mamy szkołę podstawową sześcioklasową i trzyletnie gimnazjum, czyli 9 lat nauki. Po zmianie będzie ośmioklasowa szkoła
podstawowa, więc jeden rocznik odejdzie i nie będzie kogo uczyć.
Nie wiem, jak niektórzy liczą i na jakiej podstawie twierdzą, że
nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Matematyka jest
brutalna i miejsc pracy ubędzie – dodał Zbigniew Fularczyk.
AK

Szczegółowe kalendarium zmian systemu edukacji:
- do 31 marca 2017 r. – rady gmin muszą podjąć uchwały ws.
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; wcześniej muszą

uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, ma on 21 dni na wydanie opinii.
- do 15 maja 2017 r. – dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum
i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować
nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich
zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania
z nim stosunku pracy.
- od 1 września 2017 r. – rozpoczyna się przekształcanie 6-letnich
szkół podstawowych w 8-letnie, a zasadniczych szkół
zawodowych w 2-letnie szkoły branżowe I stopnia; nie ma I klas
w gimnazjach, jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV
i VII szkół podstawowych oraz I klasach szkół branżowych
- od 1 września 2018 r. w gimnazjach nie ma klas I i II.
- wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów III klas
gimnazjów; pierwszy egzamin ósmoklasisty (składać się na niego
będą trzy obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, języka
obcego i matematyki).
- wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą
miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły średniej.
W 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą
dwa pełne roczniki uczniów: ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową.
- od 1 września 2019 r. – ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące
i 5-letnie technika (uczyć się w nich będą uczniowie po 8-letniej
podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach będą
uczniowie po gimnazjach; ich liceum nadal będzie 3-letnie,
a technikum 4-letnie).
- 1 września 2019 r. – z systemu edukacji znikają gimnazja.
- wiosna 2022 r. – ostatni raz w liceach przeprowadzana jest
matura na „starych zasadach”.
- wiosna 2022 r. – pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej
formule (do trzech egzaminów z języka polskiego, języka obcego
i matematyki dojdzie jeszcze jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii i historii).
- wiosna 2023 r. – maturę zdawać będzie pierwszy rocznik
abiturientów, którzy uczyli się w 4-letnim liceum oraz ostatni
rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum.
- wiosna 2024 r. – maturę zdawać będzie drugi rocznik
abiturientów z 4-letniego liceum oraz pierwsze roczniki
z 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.
(Źródło: http://samorzad.infor.pl)
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Poznajcie człowieka, bez którego Pracownia Mebli MebS nigdy by nie powstała!
W dawnych manufakturach i pracowniach istniała
niepisana zasada, że założyciele sprawowali nad nimi pieczę
nawet wtedy, gdy doskonale radziły sobie one na rynku. To nic, że
w świat poszła wieść o genialnych wyrobach; to nic, że marka
stała się już głośna i szanowana. Jej twórca nadal czuł się
gospodarzem i brał na siebie całą odpowiedzialność za jakość
wyrobów. Bardzo często sygnował je zresztą tym, co miał
najcenniejszego – czyli własnym nazwiskiem. To był punkt
honoru, aby nie przynieść wstydu przodkom i rozsławiać swój
ród. Stąd częsty zwyczaj włączania własnoręcznego podpisu do
znaku firmowego.
Tak naprawdę dopiero XX i XXI wiek przyniosły
zwyczaj, że dobrze prosperującą firmę sprzedaje się w cudze ręce
albo oddaje się ją komuś, by zająć się kolejnym biznesem.
Właśnie: „biznesem”. Dziś przecież prawie nie spotyka się już
„pracowni” czy „manufaktur”. Zastąpiły je firmy, które mają produkować dużo, szybko i powtarzalnie.
W Pracowni Mebli MebS nigdy nie umiemy mówić
o swojej pracy w kategoriach biznesu. Choć tworzone przez nas
szafy, biurka czy komody trafiają do ogromnych rezydencji
i zdobią gabinety ludzi, których podziwiamy za ich biznesowe
zdolności, wielką wiedzę i doskonałą orientację w świecie
przedsiębiorców. Nasza praca nad rzeźbionymi meblami
gdańskimi jest jednak inna – potrzebujemy tej atmosfery bliższej
pracowniom artystycznym.
Dlatego chcemy przedstawić Wam kogoś, bez kogo
Pracownia Mebli MebS nie powstałaby ani nie rozwinęłaby się
tak, jak teraz. To ojciec-założyciel manufaktury, w której od wielu
lat powstają wyjątkowe meble z drewna, pan Franciszek Jóskowski.

Jeśli ktoś zapytałby nas o autorytet w naszym zawodzie,
bez wahania wskazalibyśmy właśnie pana Franciszka. Przede
wszystkim ze względu na fakt, że spośród wszystkich znakomitych snycerzy, rzeźbiarzy i stolarzy, tworzących naszą pracownię, on jest mistrzem nad mistrzami. Takiej intuicji,
staranności i niezwykłego wyczucia materiału nie sposób się
nauczyć – trzeba się z tym urodzić. U pana Franciszka widzimy
stale, jak ważne jest, by odnaleźć w życiu pasję i doskonalić się
w niej, by tworzyć dzieła bezkonkurencyjne.
To czysta przyjemność patrzeć, jak łatwo i wprawnie,
niemal bez wysiłku wykonuje elementy mebli, zdobi je, maluje,
dogląda wszystkich szczegółów. Gdy obserwuje się pana
Franciszka przy pracy można odnieść wrażenie, że snycerstwo
jest bułką z masłem. Ale to tylko pozory – w rękach specjalistów
każda, nawet najbardziej skomplikowana i ciężka praca wydaje
się błahostką. Jeśli zobaczycie kogoś takiego, zwróćcie uwagę, że
jest to najlepszy dowód na jego doświadczenie i perfekcyjne
przygotowanie do swoich zadań.
Ale pana Franciszka podziwiamy nie tylko za jego
pracę, ale także za podejście do naszej branży. Uczymy się od
niego cierpliwości, staranności w każdej chwili naszej pracy –
nawet jeśli wykonujemy podobny detal po raz któryś z rzędu.
Zawsze pamiętamy także o tym, że jakość drewnianych mebli jest
wyrazem naszego szacunku dla przyszłych użytkowników. Fakt,
że powierzają nam swoje zamówienia, jest dowodem wielkiego
zaufania. Nie możemy ich zawieść!
Panie Franciszku, dziękujemy, że możemy uczyć się od
Pana każdego dnia tej solidności i szlachetności w naszym
zawodzie.
www.meblerzezbione.pl

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.
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O pszczołach i pszczelarstwie (cz.1)
Pszczoły zawsze fascynowały ludzi. Według mitologii
egipskiej pszczoły to łzy boga Ra, a w Koranie pszczoły określa
się jako owady święte. Grecka królewna Melissa (inaczej pszczoła) karmiła Zeusa miodem, za co została nagrodzona i przemieniona w pszczołę. Według starożytnych Greków na wargach
filozofów Pindara i Platona przysiadały pszczoły, czyniąc ich
bardziej wymownymi od innych. Celtowie i Grecy wierzyli, że
ekstrakt miodowy (hydromel) zapewnia nieśmiertelność,
a umieszczenie wizerunku pszczoły na grobowcu może dać udział
w życiu wiecznym zmarłego. W wielu dawnych kulturach smarowano zmarłych miodem lub chowano razem z garncami pełnymi
złocistego płynu. Dla średniowiecznych chrześcijan żądło symbolizowało słuszną karę. O pszczołach w swoich dziełach pisali,
m.in.: Wergiliusz, Homer i Hipokrates, zaś Napoleon I Bonaparte
wizerunek pszczoły wprowadził do nowego herbu cesarskiego,
a także do tarczy herbowej książąt rangi prince. Błękitna głowica
zdobiona była złotymi pszczołami.

Herb Reunionu
(Wikipedia)

Oznaka najwyższej
godności książęcej (Wikipedia)

orientalne, IV — pszczoły afrykańskie. Za najbardziej agresywną
w stosunku do ludzi i zwierząt uchodzi pszczoła afrykańska
(A.m. adansoni). Na świecie żyje ok. 20 000 gatunków pszczół,
część jeszcze nie została opisana.
Najmniejsze pszczoły miodne to pszczoły karłowate
(wschodnioazjatyckie), mają do 0,2 mm długości. Największe
pszczoły to Megachile Pluto, które rosną do 40 mm.
Pszczoła miodna w Europie Środkowej
Jej historia w Europie rozpoczęła się po ustąpieniu
ostatniego zlodowacenia, gdy lasy zaczęły ponownie wkraczać na
nasze ziemie. Na obszarach między Odrą a Wisłą i Bugiem
pszczoła miodna występuje zatem co najmniej od ok. ośmiu
tysięcy lat, lecz nie więcej niż dziesięciu tysięcy.
Pszczoła miodna pierwotnie była naturalnym i stałym
składnikiem ogółu gatunków owadów (entomofauna) lasu. Wiekowe drzewa w starych puszczach stwarzały warunki korzystne
do osiedlania się pszczoły w licznych naturalnych dziuplach.
Później człowiek dodatkowo sam nauczył się budować barcie,
czyli tworzył sztuczne dziuple i osadzał w nich pszczoły.
Pozyskiwanie miodu i wosku pierwotnie polegało zatem na
rabunku z naturalnych gniazd, później odbywała się już kontrolowana gospodarka bartna, przynosząca bartnikom i krajowi
znaczne korzyści, las zaś zyskiwał wyjątkowo liczny czynnik
pośredniczący w zapylaniu roślin (drzew, krzewów i ziół). Stan
taki trwał przynajmniej od średniowiecza po wiek XVIII/XIX,
kiedy pszczoła miodna ostatecznie została wyprowadzona
z lasów do pasiek przyzagrodowych. Odtąd pszczoły stają się
tylko czasowym składnikiem biocenozy lasu, przywożonym tam
głównie na pożytek wrzosowy lub spadziowy.

Herbem z trzema pszczołami posługiwał się papież
Urban VIII (1623-1644), obecnie możemy go zobaczyć w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Herb papieża Urbana VIII (Wikipedia)
W 2011 r. papież Benedykt XVI otrzymał w darze od
włoskich rolników osiem uli z 500 tys. pszczół, które dołączyły do
trzech znajdujących się na terenie papieskiej rezydencji w Castel
Gandolfo.
Bezpośredni protoplaści pszczoły miodnej pojawili się
prawdopodobnie ok. 70 mln lat temu w okresie kredy, a ich
ewolucja była ściśle związana z rozwojem roślin okrytozalążkowych. Pierwsze udomowione pszczoły występowały w Afryce,
na Bliskim Wschodzie i w Europie, później sprowadzono je do
Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Australii.
W hiszpańskiej jaskini ďArana znajduje się malowidło
przedstawiające człowieka wybierającego miód. Naukowcy oceniają, że ma ono ponad 9 000 lat (niektórzy, iż ok. 13 000 lat).
Pszczoła miodna Apis mellifera
Żyje w zhierarchizowanych społeczeństwach, zwanych
rodzinami pszczelimi. Ze względu na duże zróżnicowanie cech
fizjologicznych i biologicznych wyodrębnia się 25 podgatunków
- ras geograficznych, zaliczanych do 4 grup: I — pszczoły
z północnej i zachodniej Europy oraz północnej Afryki, II —
pszczoły Bałkanów (grupa pszczół kraińskich), III — pszczoły

Pasieka zimą

Pszczoły nie tylko wytwarzają miód i inne produkty
(pyłek, propolis, wosk, mleczko), ale dzięki nim możemy
spożywać wiele gatunków owoców czy warzyw. Wartość pod
tym względem w gospodarce narodowej jest 20–krotnie większa
od wyprodukowanego miodu i wosku. Pszczoły są głównymi
zapylaczami roślin i zapewniają urodzaj. Dzięki jednej rodzinie
pszczelej gospodarka narodowa wzbogaca się o prawie dwa
tysiące euro. Jest to niemała kwota, a pszczelarz ma z tego bardzo
niewielkie pieniądze, aby utrzymać pasiekę. Pszczelarze to
hobbiści, a pszczelarstwo to zamiłowanie i pasja.
Obecnie, w okresie coraz silniejszego rozwoju techniki,
pszczoły w atmosferze są najczulszym wskaźnikiem skażenia
środowiska naturalnego (podobnie jak raki w wodzie). Temat
pszczół dzisiaj jest medialny ze względu na ekologię i ochronę
środowiska. Niestety, tylko kończy się to na słowach, a mało na
pomocy dla nich i pszczelarzy.
Albert Einstein ostrzegał, że „jeśli pszczoły znikną,
wkrótce to samo stanie się z ludźmi”.
Mirosław Kuczkowski

7

Strażacy podsumowali miniony rok
21 stycznia w Szymbarku odbyła się doroczna narada
strażaków powiatu kartuskiego, podczas której druhowie podsumowali ubiegłoroczne działania. Kilka dni później, 29 stycznia,
zebraniem sprawozdawczym w Sierakowicach zakończyły się
coroczne spotkania gminnych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej.
W naszej gminie działa pięć jednostek OSP: w Sierakowicach, Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej, Mojuszu i Tuchlinie, z czego trzy pierwsze są włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku w nowe pojazdy
doposażone zostały jednostki w Sierakowicach i Gowidlinie.
Strażacy z Sierakowic otrzymali terenowego Forda Rangera,
a z Gowidlina – samochód typu średniego marki Volvo. Do gowidlińskiej jednostki trafił także Lublin przekazany przez
jednostkę z Sierakowic.
W 2016 roku strażacy w całym powiecie kartuskim interweniowali 2577 razy. Dla porównania w roku 2015 podjęli
2226 interwencji. Strażacy z jednostek OSP gminy Sierakowice
wyjeżdżali do zdarzeń 236 razy (w 2015 r. 242 razy) – 30 razy
wzywano ich do pożarów, a 205 razy do miejscowych zagrożeń,
był też 1 fałszywy alarm. Oto jak wyglądało to w poszczególnych
jednostkach: OSP Sierakowice – 152 zdarzenia, w tym 28
pożarów, 123 zagrożenia miejscowe i 1 fałszywy alarm; OSP

Mojusz – 25 zdarzeń, w tym 2 pożary i 23 zagrożenia miejscowe;
OSP Gowidlino – 39 interwencji, w tym 4 pożary i 35 zagrożeń
miejscowych; OSP Tuchlino – 14 zdarzeń (wszystkie interwencje
to zagrożenia miejscowe); OSP Kamienica Królewska – 27
zdarzeń, w tym 3 pożary i 24 zagrożenia miejscowe.
Straty spowodowane przez pożary, jakie wybuchły na
terenie gminy Sierakowice, wyniosły 214 tys. zł, natomiast
wartość uratowanego mienia oszacowano na 2.048.000 zł.
Warto wspomnieć, że podczas ubiegłorocznej inspekcji
gotowości bojowej wszystkie jednostki – uzyskując maksymalną
liczbę punktów – otrzymały ocenę bardzo dobrą.
Styczniowe zebrania sprawozdawcze były także okazją
do przedstawienia zamierzeń inwestycyjnych. Jeżeli chodzi
o zakup pojazdów, to nowy samochód ma w tym roku trafić do
jednostki w Mojuszu. Ponadto dla jednostki w Gowidlinie ma
zostać zakupiony garaż wraz z infrastrukturą, a dla strażaków
ochotników z Sierakowic, Tuchlina i Mojusza – aparaty powietrzne.
Nie obejdzie się bez remontu strażnic. W remizie
w Sierakowicach zaplanowano remont podłogi i dachu,
a w Kamienicy Królewskiej ma zostać wybudowane przejście
z garażu do pomieszczeń socjalnych i wymieniona podłoga w sali
strażnicy.
AK

Verba Sacra po raz XIV
Czytania tekstów biblijnych to projekt noszący nazwę
Verba Sacra (Słowa Święte), który został zapoczątkowany w roku
2000 pod wspólnym wezwaniem „Modlitwy katedr polskich”.
W każdej z kolejnych edycji czytane są inne teksty, a w rolę
lektorów wcielają się zwykle znani aktorzy.
Swoją odsłonę Verba Sacra mają też Kaszubi.
Corocznie, od czternastu już lat, a więc od 2003 roku, można
posłuchać kaszubskojęzycznych tekstów biblijnych. W kaszubskiej wersji projektu od początku czyta ta sama lektorka – wybitna

Podziękowania z ust Proboszcza kolegiaty

Danuta Stenka podczas prezentacji tekstu

aktorka sceny polskiej, wywodząca się z ziemi kaszubskiej
(z Gowidlina) – Danuta Stenka, której zwykle towarzyszą muzycy, wokaliści i inni lektorzy tworzący oprawę prezentowanego
po mistrzowsku tekstu głównego.
Podczas XIV edycji Verba Sacra (po kaszubsku), która
miała miejsce 6 lutego 2017 roku, w wejherowskiej kolegiacie jak
zwykle stawiły się tłumy słuchaczy. Ta frekwencja nie dziwi, bo
kto raz posłuchał Biblii w interpretacji Danuty Stenki, będzie

wracał, by ponownie wsłuchać się w znane, a jakże bardziej
prawdziwie i dobitniej brzmiące słowa święte. Głos aktorki jest
tak wyrazisty a zarazem tak aksamitny, że potrafi poruszać
najgłębiej osadzone pokłady uczuć i wzruszeń. Ojciec prof. dr
hab. Adam Sikora, który dokonał przekładu Księgi z oryginału na
język kaszubski tak powiedział w słowie wstępnym „W kolejny,
zimowy wieczór lutego, spotykamy się już po raz czternasty
w wejherowskiej kolegiacie, by wsłuchiwać się we fragmenty
biblijnych ksiąg czytanych po kaszubsku przez Panią Danutę
Stenkę. Jej oryginalna interpretacja Pisma Świętego wielokrotnie,
jak odnotowano to na różnych forach, dogłębnie wzruszała
i poruszała słuchaczy, pomagając im odkrywać nie tylko piękno
i moc języka kaszubskiego, ale przede wszystkim wielkość i wagę
orędzia, które od wieków sam Bóg kieruje do ludzi”.
Tegoroczne czytanie w całości oparto na Księdze
Koheleta, księdze spisanej przez mędrca żyjącego na przełomie
IV i III wieku przed Chrystusem. Księga zatem stara i zdawałoby
się – nieaktualna, nic jednak bardziej mylnego – choć minęło już
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tyle wieków, nie straciła swoich podstawowych znaczeń, które są
udziałem także współczesnego człowieka i niezłym jego
utrapieniem.
Wszyscy znamy słynne powiedzenie Vanitas vanitatum
et omnia vanitas (Marność nad marnościami i wszystko marność).
Słowa te pojawiają się na kartach tej zaledwie 12-rozdziałowej
księgi Starego Testamentu niezwykle często i w uszach słuchacza
lub przed oczyma czytelnika jawią się jak swoisty refren, główna
myśl tekstu, która próbuje co chwila kierować tok myślenia
w odpowiednim, przyjętym przez Koheleta, kierunku. Mówi on
bowiem o życiu, jego uciechach, obowiązku i prawie do czerpania
z radości, ale równocześnie hamuje nadmierny optymizm krótkim
stwierdzeniem „wszystko to jest marność i pogoń za wiatrem”.
Optymizm i pesymizm ciągle przeplatają się w kolejnych rozdziałach Księgi – dokładnie tak jak w ludzkim życiu.
„Widziałem wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, ale to
wszystko jest marnością i pogonią za wiatrem” mówi Kohelet;
w innym zaś miejscu „A to, że człowiek je i pije i raduje się
szczęściem przy całej swej udręce, jest darem Bożym”, i dalej
„Wszystko ma swój czas i właściwą sobie porę na wszystkie
sprawy pod słońcem. Jest czas rodzenia i czas umierania…”.
Lepiej zatem nie zastanawiać się zbytnio nad zrządzeniami losu,
przeznaczeniem danym od Boga, bo zdaje się nie ma dla pewnych
spraw pod słońcem wytłumaczenia (po ludzku sądząc).
Reżyserią każdego przedsięwzięcia zajmuje się od początku Przemysław Basiński, kierownictwo muzyczne od jakie-
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Zdjęcie ze słuchaczami

goś czasu przejął pomorski muzyk, akordeonista, pianista, kompozytor urodzony w Wejherowie, Cezary Paciorek. Wokalnie
zaprezentowali się Gabriela Janusz i Kinga Pruś oraz Paweł
Ruszkowski. Artystycznie czytany tekst z pięknie dobraną oprawą muzyczną wywarł na słuchaczach ogromne wrażenie, tak
ogromne, że mimo ponad dwugodzinnej prezentacji w wypełnionym po brzegi kościele nie było słychać najmniejszego
szmeru.
Danuta Pioch
Foto ze zbiorów W. Kiedrowskiej

Hanna Makurat laureatką „Skry Ormuzdowej” za 2016 rok
„Skry Ormuzdowe” to rodzaj prestiżowej nagrody
przyznawanej od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne i zespół
redakcyjny „Pomeranii”. Laureatami tej nagrody są zwykle ludzie
zasługujący na wyróżnienie za szerzenie wartości na rzecz małej
ojczyzny, za twórcze pasje, działania mające na celu rozwój
kultury kaszubskiej i pomorskiej, podejmowane bez
spektakularnego rozgłosu, a przy tym przezwyciężający trudne
środowiskowe warunki.
Wyróżnienie to, pośród wielu innych wręczanych przez
środowisko, cieszy się wielkim uznaniem. Dla jego początków
niewątpliwym przyczynkiem była powieść Aleksandra
Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”, w której dobry, biały
duch Ormuzd toczy walkę o ziemię kaszubską ze złym, czarnym

Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy i kwiaty

Zespół „Gdynia” zaprezentował się pięknie pod każdym względem

Arymanem (Smętkiem). Oczywiście skry Ormuzda są na tyle
silne, że padają gęsto na ziemię i rozpalają ją do życia, mimo
latających pomiędzy nimi sów i sępów Arymana, które mają za
zadanie je gasić. Przez tyle wieków trwania kaszubszczyzny

ciągle na tej ziemi czuje się ożywcze tchnienie, żyje duch
pomorski i kaszubski, co znaczy, że biały Ormuzd ma przewagę
nad czarnym złowieszczym Arymanem. A ma tę przewagę dzięki
ludziom, którzy te ziemię zamieszkują, którym nie jest obojętny
jej los i przyszłość, którzy poświęcają wiele czasu i energii na
pracę dla dobra małej ojczyzny.
Takich właśnie ludzi poszukiwał Edmund Szczesiak,
były redaktor naczelny „Pomeranii”, który zwędrował rodną
ziemię w poszukiwaniu tematów do swoich reportaży. W latach
80., wędrując po ziemi kaszubskiej i pomorskiej ze Stanisławem
Janke oraz Zbigniewem Gachem i przyglądając się życiu
rodaków stwierdzili, że jest w terenie wielu wspaniałych ludzi,
o których nikt nie mówi, a którzy w wybitny sposób zmieniają
oblicze tej ziemi. Postanowiono zatem, że „Pomerania”
(kolegium Redakcyjne) będzie przyznawała swoje specjalne
wyróżnienia właśnie takim cichym orędownikom małej ojczyzny.
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Uroczystość wręczenia wyróżnień za rok 2016 miała
miejsce 9 lutego 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Jak zawsze, było na początku czytanie fragmentu powieści
Aleksandra Majkowskiego, w którym mowa o odwiecznej walce
Smętka z Ormuzdem. Czytała ten fragment Bogumiła Cirocka,
współpracująca na stałe z miesięcznikiem. Potem zaprezentował
swoje duże zdolności artystyczne Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”.

5. Maria Michalik – działająca w Zespole Pieśni i Tańca „Gdynia”, zajmująca się strojami zespołu i gromadząca wykorzystywane na przestrzeni lat zapisy nutowe prezentowanych utworów;
6. Jacek Puchalski – pracownik Radia Gdańsk, dźwiękowiec,
realizator wielu kaszubskich przedsięwzięć powstających przy
współpracy z Radiem (płyt, słuchowisk, audiobooków);
7. Ryszard Szwoch – działający na Kociewiu, redaktor naczelny
„Zapisków kociewskich”, piewca kultury i historii małej
ojczyzny, twórca „Słownika biograficznego Kociewia”.
Po laudacjach nastąpiło uhonorowanie laureatów
pamiątkowymi dyplomami, statuetkami, przedstawiającymi Remusa w stroju rycerza (wykonanymi przez Wojciecha Wesserlinga, artystę z Żelistrzewa) oraz kwiatami. Nagrody wręczali:
przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Pomeranii” Piotr
Dziekanowski oraz redaktor naczelny miesięcznika Sławomir
Lewandowski. Do każdego z nagrodzonych ustawiały się kolejki
składających życzenia i przekazujących gratulacje.

Paweł Ruszkowski z zespołem

Tradycją wręczania wyróżnień jest prezentowanie kolejnych kandydatur. Dla każdego z siedmiu tegorocznych laureatów wygłoszono oddzielną laudację. Z prezentowanych biogramów wynikało jednoznacznie, iż redakcja miała na pewno trudny
wybór, bo każda prezentacja była niezwykle obszerna i pełna
dokonań, wybrano wiec ludzi nietuzinkowych, niezwykle
zasłużonych. Wśród laureatów znalazła się też Hanna Makurat,
pochodząca z Gminy Sierakowice, obecnie związana z Trójmiastem.
Wśród laureatów „Skry Ormuzdowej 2016”, według
kolejności prezentowania, znalazły się następujące osoby:
1. Bernadeta i Czesław Bieliccy – właściciele Kaszubskiej
Zagrody „Bielickowo” w Trzech Rzekach, gdzie pasje połączono
z pomysłowością, a zbierackie zamiłowania przerodziły się
w pokaźnych rozmiarów Muzeum przedmiotów i urządzeń
z XIX i XX wieku;
2. Weronika Korthals-Tartas – wokalistka znana z polskiej sceny
muzycznej, niezwykle często bazująca też w swej twórczości na
kaszubskojęzycznych tekstach, komponująca współczesne
utwory kaszubskie, wychowująca młode pokolenie muzyków
i wokalistów, współpracująca z Radiem Kaszëbë przy organizacji
projektu „Kaszubski Idol”;
3. Jerzy Kreft – prezes kolbudzkiego oddziału ZKP, bardzo
zaangażowany w krzewienie języka kaszubskiego we wszystkich
placówkach oświatowych gminy Kolbudy, położonej na granicy
Kaszub, a więc pracujący w dość trudnych realiach;
4. Hanna Makurat – pracownik naukowy Uniwersytetu
Gdańskiego, poetka, tłumaczka, autorka prac naukowych
napisanych w języku kaszubskim;

Wyróżnieni Skrami Ormuzdowymi wśród uczestników spotkania

Zwykle przy gali wręczania Skier Ormuzdowych odbywa się także drugie ważne wydarzenie – młodym, dobrze rokującym dziennikarzom wręczana jest nagroda/stypendium im.
Izabelli Trojanowskiej, od kilku ostatnich lat, po wyczerpaniu
pierwotnych funduszy, sponsorowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Nagrodę tę odebrał Grzegorz Renusz, dziennikarz związany w początkach kariery zawodowej z Radiem
Kaszëbë, obecnie pracujący z Twoją Telewizją Morską (TTM)
i Radiem Norda FM. Stypendium wręczyła Ewa Górska.
Dla wszystkich nagrodzonych, jak też zgromadzonych
na uroczystości wystąpił Paweł Ruszkowski z zespołem, prezentując wybrane utwory z przygotowywanej płyty „Kamiszczi”.
Kolejnym punktem programu było już nieoficjalne spotkanie
w kuluarach, kaszubskie przysmaki i niekończące się rozmowy na
różne tematy, których braci kaszubskiej nigdy nie brakuje.
Danuta Pioch
Foto ze zbiorów W. Kiedrowskiej
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Perły Kaszub dla Ireny Kulikowskiej i Jacka Plagi
Już po raz szesnasty Starosta Kartuski
Janina Kwiecień wręczyła dyplomy i statuetki
mieszkańcom, których aktywność, talent, troska
o bliźniego i rozwój naszego regionu zasługują na
podziw i szacunek. Uroczysta gala wręczenia
nagród miała miejsce 10 lutego w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury.
Nagrody Perły Kaszub już na dobre wpisały się w tradycję samorządową i życie społeczne
Powiatu Kartuskiego. Kapituła Perły Kaszub
docenia i nagradza ludzi wielkiego serca,
sportowców, animatorów kultury, społeczników.
W tym roku Starosta Kartuski na
wniosek Kapituły Nagród, w której skład weszli:
Janusz Bystron - członek Zarządu Powiatu
Kartuskiego, Piotr Chistowski - członek Business
Centre Club Loża Gdańska, Gabriela Gołata dyrektor PCPR w Kartuzach, Barbara Kapica dyrektor PUP w Kartuzach, Eleonora Kułak animatorka życia kulturalnego, Dariusz Tryzna Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz przewodniczący
Wojciech Okroj - dyrektor Wydziału Kultury i Promocji, przyznała 7 wyróżnień, 10 Pereł oraz 3 Superperły i jedną nagrodę
specjalną. Do kapituły wpłynęło niemal 100 propozycji do
uhonorowania nagrodami.
Wśród osób uhonorowanych Perłą Kaszub znaleźli się
mieszkańcy gminy Sierakowice. Perłę Kaszub otrzymała Irena
Kulikowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, za wieloletnią działalność propagującą kulturę i folklor

kaszubski oraz profesjonalną organizację wielu przedsięwzięć
artystycznych.
Perłę Kaszub otrzymał także Jacek Plaga – właściciel
Parku Edukacyjnego ZOO – Egzotyczne Kaszuby w Tuchlinie,
za stworzenie ciekawego produktu turystycznego, poszerzającego bogatą ofertę Szwajcarii Kaszubskiej dla jej mieszkańców
i turystów.
Oprac. AK
Fot.: powiatkartuski.com.pl
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Jelonku
12 stycznia 2017 r. gościliśmy w szkole nasze babcie
i naszych dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Na
wstępie p. Dyrektor powitała wszystkich przybyłych, złożyła im
najserdeczniejsze życzenia i zaprosiła do obejrzenia programu
artystycznego przygotowanego przez p. H. Czaja, E. Drywa
i A. Pobłocką. Najpierw babcie i dziadkowie obejrzeli pokaz

taneczny w wykonaniu swoich wnuków, prowadzonych przez
p. Agatę ze Studia Tańca Agawa. Następnie głos miala zerówka
oraz uczniowie klas I-III. Babciom i dziadkom program
artystyczny spodobał się - świadczyły o tym gromkie brawa
i uśmiechy, którymi nagrodzili występujących. Na zakończenie
wszyscy uczniowie zaśpiewali „Sto lat!” i wręczyli swoim
dziadkom własnoręcznie wykonane laurki.
Tekst i foto: nadesłane

Więcej zdjęć na stronie internetowej szkoły:
www.spjelonko.edupage.org w zakładce album foto.
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Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Mojuszu
Święto „Babci i Dziadka” to dzień niezwykły nie tylko
dla wnucząt, ale i dla Seniorów. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości. Tak też było i w tym roku. Dnia 6 lutego
2017 r. w Szkole Podstawowej w Mojuszu świętowano „Dzień
Babci i Dziadka”, zaproszono także wszystkich Seniorów
z sołectwa, którzy nie mają już wnuków w szkole.
Seniorzy bardzo
licznie przybyli na swoje
święto, które na stałe
wpisało się w kalendarz
imprez organizowanych
przez szkołę (w tym
przypadku w kooperacji
z Radą Sołecką). Jest to
dla nich wyjątkowy
dzień, bo mają możliwość bycia ze sobą i rozmowy. Żadne wynalazki
współczesnej techniki nie
zastąpią im tego spotkania. Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Sychta
i Bartłomiej Młyński,
którzy w imieniu społeczności uczniowskiej
Dyrektor Danuta Pioch,
i grona nauczycielskiego
witająca Seniorów
przekazali Seniorom gorące życzenia zdrowia, wielu lat życia wypełnionego szacunkiem
i miłością najbliższych oraz uznaniem ze strony całego
społeczeństwa.
Słowa pełne serdecznych życzeń i podziękowań za trud
włożony w wychowanie kolejnych pokoleń skierowała do
Seniorów dyrektor szkoły Danuta Pioch. Uczniowie podkreślili
doniosły charakter uroczystości swoimi występami artystycznymi i wokalnymi, przygotowanymi pod opieką swoich
wychowawczyń. Dziękowano Babciom i Dziadkom za troskę,
opiekę i wychowanie. Ci w rewanżu chętnie brali udział
w zabawach, konkursach i tańcach. Podarkami obdarowano
najstarszą stażem parę małżeńską – państwa Łucję i Leona
Zdrojewskich z Mojusza, a także najmłodsze stażem małżeństwo
Państwa Płotków. Wszyscy Seniorzy obdarowani zostali
kwiatami. Sponsorem kwiatów i poczęstunku był Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada Sołecka Sołectwa

Mojusz. Wyśmienite dania i ciasta przygotowała pani Ewa
Cyman. W uświetnienie imprezy włączyły się też przedstawicielki Rady Rodziców.

Seniorzy podziwiający występy swoich wnuków

Konkurs z udziałem dziadków

Do milszych momentów w życiu należy fakt obserwacji
Seniorów zapatrzonych w występujące dla nich wnuczęta, którzy
zapominali o troskach dnia codziennego, bolących stawach
i głowach. Prosimy Was Seniorzy, nie pozwólcie, aby historia
Waszego życia odeszła kiedyś z Wami. Dzielcie się swoją wiedzą,

Występ uczniów klasy I

kulturą, mądrością i doświadczeniem z młodym pokoleniem.
I bądźcie z nami na kolejnym święcie za rok, ale także podczas
licznych imprez w ciągu roku. Zapraszamy!
Występ szkolnej grupy gitarzystów

Organizatorki:
Dominika Żołnowska, Irena Brzustewicz, Barbara Grad
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Święto Babci i Dziadka w przedszkolu w Łyśniewie
Dnia 3 lutego w oddziale przedszkolnym i kl.0 w Szkole
Podstawowej w Łyśniewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć
udział obchodach tego święta.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń i radości.
Na wstępie pani Dyrektor przywitała wszystkich gości
ciepłym słowem, a następnie dzieci przedstawiły program

artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki związane
tematycznie z tymże świętem. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej
zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. W trakcie poczęstunku dzieci
obdarowały swoich ukochanych gości upominkiem i laurkami.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, a podziękowaniom ze strony gości nie było końca.
Danuta Bulczak, Magdalena Witbrot
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Święto Babć i Dziadków w Gowidlinie
W sobotnie przedpołudnie, 4 lutego, w Zespole Szkół
w Gowidlinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Z zaproszenia organizatorów skorzystali nie tylko
babcie i dziadkowie uczniów, ale także m.in. seniorzy z sołectw
Gowidlino, Borowy Las i Stara Huta. W uroczystości wzięli

udział także: wójt gminy Tadeusz Kobiela i przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Suchta oraz przedstawicielki Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczniowie młodszych klas przygotowali dla kochanych
babć i dziadków mnóstwo niespodzianek. Nie zabrakło
wzruszających wierszyków i piosenek, a młodzież z klas IV i V
zaprezentowała jasełka w języku kaszubskim.

Dużo emocji i uśmiechu na twarzach uczestników
uroczystości wzbudził występ Macieja Mielewczyka z kl. II
gimnazjum, który wcielił się kolejno w: Luciano Pavarottiego,
Carmen oraz Tewje z musicalu „Skrzypek na dachu”.

Po części artystycznej przyszła pora na życzenia dla
wszystkich babć, dziadków i seniorów. Życzenia zdrowia
i bożego błogosławieństwa złożyła pani sołtys Jolanta Dyszer,
wójt Tadeusz Kobiela oraz pani dyrektor Zespołu Szkół
Aleksandra Stark. Do wspólnego biesiadowania zaprosił radny
Janusz Wenta. Wspólnie spędzony czas umilił występ akordeonistów.
Tekst i foto: AK
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Dzień Seniora w Paczewie
Seniorzy z sołectw Paczewo i Bukowo świętowali
5 lutego. W niedzielne popołudnie na zaproszenie tamtejszych rad
sołeckich i Koła Gospodyń Wiejskich spotkali się w świetlicy
wiejskiej w Paczewie. Z zaproszenia na uroczystość skorzystał
także wójt Tadeusz Kobiela oraz ks. Tadeusz Knut, proboszcz
parafii św. Marcina.
Paczewianki, jak co roku, przygotowały dla swoich
gości mnóstwo atrakcji. Zadbały o niezwykle miłą i sympatyczną
atmosferę, a że znane są z kulinarnych talentów, to na stole
zagościły prawdziwe przysmaki.

Oprawę muzyczną zapewnił Janusz Pawelczyk, który
zachęcał do wspólnych tańców i śpiewu. Ale muzyka, taniec
i pyszne jedzenie to nie jedyne atrakcje przygotowane przez
organizatorów. Paczewianki znane także są ze swoich talentów
aktorskich, zaprezentowały więc przed gośćmi zabawną scenkę
kabaretową.
Przy rozmowach i wspólnym biesiadowaniu czas mijał
niezwykle szybko, a kolejne spotkanie seniorów można uznać za
udane.
Tekst i foto: AK
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Bal seniorów w Sierakowicach
Około 250 seniorów z Sierakowic, Piekiełka, Sosnowej
Góry oraz z sołectwa Karczewko skorzystało z zaproszenia Wójta
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wzięło
udział w dorocznym spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Uroczystość odbyła się 9 lutego w sali „Bieszczadna” w Sierakowicach.

Zaproszonych seniorów powitał włodarz gminy. – Serce
się raduje, gdy widzę tyle osób, które pomimo trudnych warunków pogodowych przybyły na spotkanie – powiedział wójt
Tadeusz Kobiela. – Jest nas więcej, niż rok czy dwa lata

administracji, łącznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, mamy tą przyjemność i honor
Was tutaj gościć, a że przychodzicie, to najbardziej nas raduje. To,
czego tak bardzo brakuje współczesnym czasom, to brak kontaktu
„na żywo”. Żadna elektronika nie zastąpi drugiego człowieka.
Ważne jest bycie ze sobą „twarzą w twarz”. To jest pewne dobro,
które powinno być podtrzymywane. To, że chcecie uczestniczyć
w tym spotkaniu, jest dowodem na to, jak ważne jest dla was
spotkanie z drugim człowiekiem.

wcześniej. To bardzo dobrze o Państwu świadczy, że chcecie być
tutaj razem. Większość z Was znam z nazwiska, wielu znam
z widzenia i traktuję Was jak starych dobrych znajomych, bo mam
co roku tę przyjemność bycia z Wami. W imieniu swoim i całej

Organizatorzy przygotowali na spotkanie mnóstwo
atrakcji. Przed gośćmi zatańczył i zaśpiewał dziecięcy zespół
„Tuchlińskie Skrzaty”. Grupa z Tuchlina ma w swoim repertuarze
gry i zabawy z dawnych lat. Dzieci wystąpiły w strojach
stylizowanych na te, jakie w dzieciństwie nosiły współczesne
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babcie i dziadkowie. Ich występ na pewno przywołał u seniorów
wspomnienia z dziecięcych lat.

Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami, a do wspólnej zabawy przygrywał zespół „Long Play”. Bal
seniora trwał do późnych godzin popołudniowych.
Tekst i foto: AK

W Puzdrowie są Babcie i Dziadkowie na medal
10 lutego seniorzy z sołectwa Puzdrowo oraz babcie
i dziadkowie uczniów miejscowej szkoły podstawowej wzięli
udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość
w sali gimnastycznej rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez
ks. Tadeusza Knuta, proboszcza parafii p.w. św. Marcina.

Tuż po nabożeństwie rozpoczęła się część artystyczna.
Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki i uczniowie
młodszych klas. Po ich występie goście mieli okazję obejrzeć
przedstawienie „Redunka” w wykonaniu członków szkolnego
koła teatralnego. Ale to nie koniec atrakcji. Dla seniorów wystąpił
z programem kabaretowym Tomasz Fopke. Towarzyszył mu
grający na akordeonie Wojciech Złoch z Karłowa.

Najmłodsi uczniowie wręczyli babciom i dziadkom
symboliczne medale, będące wyrazem ich miłości.
Najstarszych, obecnych na spotkaniu seniorów uhonorowano pięknymi bukietami czerwonych róż. Kwiaty wręczyła
pani dyrektor Mirosława Masowa, a otrzymali je: pani Stanisława
Szulfer oraz pan Piotr Szulist.

Uroczystość zgromadziła ok. 120 seniorów, co świadczy, że świętowanie Dnia Babci i Dziadka w tej formie cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem, a tegoroczny dość długi karnawał sprzyja towarzyskim spotkaniom.
Tekst i foto: AK
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Walentynkowy Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Załakowie
Organizatorzy Dnia Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Załakowie uznali, że najlepszym dniem do okazania
miłości przez przedszkolaków swoim babciom i dziadkom są
walentynki. 14 lutego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Załakowie na zaproszenie wnucząt licznie stawili
się zatem dziadkowie.

z wielką uwagą oglądali występy wnucząt i nagradzali je
gromkimi brawami. Przedszkolaki wręczyły także ukochanym
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i laurki.

Przedszkolaki zaprezentowały przed gośćmi swoje
umiejętności wokalne i recytatorskie, a babcie i dziadkowie

Po zakończeniu programu artystycznego goście zostali
zaproszeni na poczęstunek.
Tekst i foto: AK
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Święto Seniorów w Szklanej obchodzono już po raz 22.
Czwartkowe popołudnie i wieczór 16 lutego seniorzy ze
Szklanej i Przylesia zarezerwowali na wspólne obchody Dnia
Babci i Dziadka. Przybyłych na uroczystość bardzo serdecznie
powitała sołtys Grażyna Warmowska, która złożyła wszystkim
życzenia i zachęciła do wspólnego świętowania.

W organizację tego wyjątkowego święta i sprawny jego
przebieg zaangażowało się wiele osób, także młodzież, która
świetnie sprawdziła się w roli kelnerów. Ale to nie wszystko.
Wnuczęta przygotowały niespodziankę dla babć i dziadków –
recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
– Jak co roku o tej porze spotykamy się na tej sali, aby
świętować Dzień Seniora. Jest to jedyny taki dzień w roku, kiedy
odkładamy nasze obowiązki, wskakujemy w odświętne ciuchy
i spieszymy na spotkanie z naszą lokalną społecznością:
sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi z tego terenu, jak i naszym
honorowym gościem, panem wójtem Tadeuszem Kobielą, który

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć dobrej muzyki. Do
tańca przygrywała i gości bawiła Kaszubska Kapela Rodzinna
„BAS” państwa Klasów.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursy,
a wśród nich na największą liczbę wnucząt. Zwyciężczynią
została pani Stefania Piask, która ma 36 wnucząt i 37 prawnucząt.
nieustannie od 22 lat uczestniczy w naszych spotkaniach –
powiedziała Grażyna Warmowska. – Szczególnie gorąco i ciepło
witam was, drodzy Seniorzy, Babcie i Dziadkowie. Gdyby nie wy,
nie byłoby nas tutaj. Dlatego pozwólcie złożyć sobie życzenia
zdrowia, uśmiechu, bliskości rodziny, byście w każdej chwili dnia
i nocy mieli do kogo zwrócić się o pomoc, a dobre serca Waszych
dzieci, wnuków, a niekiedy i prawnuków, rozjaśniały oblicze
waszej zatroskanej twarzy. Szczęść wam Boże.

Dzień Seniora był okazją do uhonorowania najstarszych
mieszkańców sołectwa. Nie wszystkim stan zdrowia pozwolił na
uczestnictwo w obchodach tego święta, ale warto w tym miejscu
wymienić najstarszych seniorów sołectwa Szklana. Są to: pani
Wiktoria Lewna licząca 94 lata oraz pan Anastazy Warmowski
(90 lat).
Tekst i foto: AK
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Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Załakowie
Zabawa noworoczna na zakończenie pierwszego
semestru nauki jest w szkole jednym z najbardziej oczekiwanych
i przyjemnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży. Toteż 13 stycznia
2017 r. korytarz szkolny, przystrojony w karnawałową dekorację,
na czas zabawy zamienił się w balową salę pełną bajkowych
postaci.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 0-VI.
Rodzice zobaczyli swoje pociechy w przedstawieniach, piosenkach i tańcach. Po występach powitano Mikołaja, który dzieciom
wręczył prezenty. Wreszcie DJ Dariusz rozpoczął swoje wielkie
show. Gorące rytmy porywały do tańca piratów, wróżki, królewny, rycerzy, duchy, krasnoludki, czarownice.... Wszystkim uczestnikom dopisywał znakomity humor i kondycja fizyczna....

W takiej scenerii o godzinie 15.00 rozpoczęła się zabawa karnawałowa, którą otworzył uroczyście dyrektor szkoły Piotr
Leszczyński. Życzył wszystkim szczęśliwego Roku 2017 i podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej Państwu
Danucie i Gerardowi Lejk – właścicielom firmy „Gerlej” za życzliwość, pomoc i wsparcie finansowe działań szkoły w minionym
roku. Wszystkich zaprosił do noworocznej zabawy.

Sił do zabawy nikomu nie brakowało, a dodatkowa
radość była z faktu, że od poniedziałku FERIE!!!
Tekst i foto: nadesłane

Państwo Danuta i Gerard Lejk
FIRMA „GERLEJ”
Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Załakowie
składa serdecznie podziękowania za okazane
wsparcie przy modernizacji sanitariatów szkolnych,
nieustanną pomoc w wyposażaniu szkoły w sprzęt
sportowy i pomoce dydaktyczne oraz wsparcie
finansowe w organizacji uroczystości szkolnych.
Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna
dłoń uszlachetnią pasmo kolejnych sukcesów
osobistych i zawodowych, a największą radość i zadowolenie przyniosą dowody ludzkiej wdzięczności.
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Ferie zimowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej
Podczas ferii zimowych wychowankowie Ośrodka
Rewalidacyjno–Wychowawczego w Szklanej aktywnie uczestniczyli w zajęciach muzyczno – rytmicznych, organizowanych
przez wychowawców. Każdy dzień różnił się od poprzedniego.

Popcorn i maraton filmowy to piątkowy dzień. Po tak
intensywnych zajęciach mogliśmy spokojnie zrelaksować się
podczas seansu filmowego.
W poniedziałek odbył się teleturniej ,,Familiada”,
w której udział wzięli wychowankowie oraz opiekunowie. Rywalizacja między drużynami była bardzo zacięta. Gorące emocje
towarzyszyły również podczas występów karaoke. Każdy miał
okazję poczuć się jak wielka gwiazda sceny.

Drugiego dnia gościliśmy Szkolny Klub Wolontariusza
z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, który zorganizował
dla nas konkursy i zabawy o tematyce zimowej.
Dzień z Zumbą to kolejny dzień ferii zimowych, gdzie
wraz z Panią trenerką Sylwią tańczyliśmy w latynoskich rytmach.
W czwartek odbyła się zabawa karnawałowa, podczas
której wodzirejem był Pan Zbyszek Szreder. Dzień upłynął nam
tanecznie.

Kolejny już rok, w ramach integracji ze społecznością
lokalną Sołectwa Szklana, gościliśmy dzieci, które uczestniczyły
w zajęciach muzyczno – rytmicznych.
Anna Flizikowska
Fot. nadesłane
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IV gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
Szkoła Podstawowa w Mojuszu jest organizatorem
trzech konkursów na szczeblu gminnym . Jednym z nich jest organizowany od czterech lat (tj. od 2014 roku) Konkurs Piosenki
Angielskiej. Pomysł zrodził się w gronie pedagogicznym po
przeanalizowaniu osiągnięć uczniów i ich pasji. Okazało się, że
niemała część dzieci dysponuje pięknym wokalem, gra na instrumencie, lubi śpiewać. Początkowo prezentowały swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych czy środowiskowych
przed rodzicami, dziadkami, mieszkańcami. Kiedy się okazało, że
nieźle im to wychodzi, kochają to co robią i dotychczasowa formuła już im nie wystarcza, bo dodatkowo angażują się w działania
wychodzące poza środowisko szkolne, postanowiono zorganizować dla nich możliwość weryfikowania talentów w gronie rówieśników, obdarzonych zdolnościami tak jak oni.
Takich uczniów zapewne nie brakuje też i w innych
szkołach naszej gminy, zatem zapadła decyzja o zorganizowaniu

Wyróżnienia: Aleksandra Browarczyk – ZSP w Szopie i Milena
Pawłowska - SP w Sierakowicach
0-III zespoły
I miejsce Kinga Szczypior , Weronika Kobiela, Paulina Wenta,
Dominika Leik - ZS w Kamienicy Królewskiej
II miejsce Agata Miotk i Albert Miotk - SP w Mojuszu
III miejsce Milena Zysik, Julia Pioch, Kamila Myszk - SP
w Sierakowicach
Wyróżnienie: Julia Piotrowska, Kornelia Tesmer - ZS
w Gowidlinie
IV-VI soliści
I miejsce Karolina Miotk - SP w Mojuszu
II miejsce Martyna Wenta - ZS w Kamienicy Królewskiej
III miejsce Aleksandra Grzenkowicz - SP w Sierakowicach
Wyróżnienia: Maria Dyszer - SP w Sierakowicach, Dominika
Piotrowska – ZS w Gowidlinie, Sandra Rejter - SP w Mojuszu,
Dominika Bojanowska – SP w Puzdrowie
IV-VI zespoły
I miejsce Aneta Mielewczyk, Paulina Niklas, Maja Knut – ZS
w Tuchlinie
II miejsce Martyna Kierznikiewicz, Kinga Ziemann – ZS
w Kamienicy Królewskiej
III miejsce Kinga Król, Szymon Wenta - ZS w Tuchlinie
Wyróżnienia: Dobrosława Rompa i Paulina Korda – ZS
w Gowidlinie; Adrian Ropela, Błażej Leman, Dominik
Klamrowski - ZSP w Szopie

Uczestnicy z kategorii zespoły 0-III

konkursu, w którym uczniowie będą mogli zaprezentować swoje
umiejętności, ale też nabiorą ogłady, oswoją się z tremą, słowem
śmiało staną przed publicznością i pokażą swoje talenty. Trudów
organizacji i koordynacji tegoż konkursu podjęły się dwie
nauczycielki: Iwona Kolka – anglistka i Beata Sildatk – nauczycielka wychowania fizycznego. Przygotowano Regulamin Konkursu, rozesłano do szkół, i zaczęły się poszukiwania sponsorów
nagród, bo bez nich konkursy są raczej niemożliwe do zrealizowania. Szybko okazało się, że sprzymierzeńców nie brakuje. Od
początku sponsorem głównym Konkursu jest Wójt Gminy
Sierakowice Pan Tadeusz Kobiela, wśród sponsorów jest też
WBK oraz Pani Karolina Grzenkowicz-Kotłowska.
Uczniowie od czterech lat też stają na wysokości zadania, dopisuje frekwencja, stawiają się i soliści, i zespoły.
Wszyscy pięknie przygotowani, ucharakteryzowani, często z odpowiednimi atrybutami. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie angielskojęzycznej piosenki, związanej z proponowanym corocznie innym tematem. Jako że tegoroczna edycja Konkursu miała miejsce w szczególnym dniu, bo 14 lutego 2017 r.,
a więc w Walentynki, obowiązywała tematyka „Love”. Do
konkursu przystąpiło 44 uczestników ze szkół naszej gminy,
z klas 0-VI.
Komisja w składzie: Tatiana Szuta-Wejer, Karolina
Grzenkowicz – Kotłowska, Teresa i Henryk Klasa przyznała
następujące miejsca i wyróżnienia:
I-III soliści
I miejsce Amelia Bulczak – SP w Sierakowicach
II miejsce Adrianna Stal - ZS w Kamienicy Królewskiej
III miejsce Paulina Miotk – SP w Mojuszu

Zespoły w grupie klas IV-VI

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Karolinę GrzenkowiczKotłowską otrzymała Dobrosława Rompa z ZS w Gowidlinie.
Sponsorami nagród podczas tegorocznej edycji
konkursu byli: Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela,
dyrektor oddziału WBK w Sierakowicach Paweł Grunau oraz
Pani Karolina Grzenkowicz-Kotłowska.
Nagłośnienie udostępniła pani Irena Kulwikowska dyrektor GOK w Sierakowicach (za które serdecznie dziękujemy,
bo bez dobrego nagłośnienia konkurs na pewno by się nie udał).
Prezentacje uczniów na scenie to jedno, a spotkania odbywające
się podczas przerw – to drugie. Okazuje się, że takie formuły
integrują, nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Można wymienić
się doświadczeniami, porozmawiać na nurtujące tematy, zacieśnić współpracę.
Zatem gratulujemy uczestnikom konkursu i ich rodzicom. Dziękujemy nauczycielom za trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. I mamy nadzieję na to, że uczniowie
odpowiedzą na nasze zaproszenie do piątej edycji konkursu już
w przyszłym roku.
Koordynatorki konkursu: Beata Sildatk, Iwona Kolka
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Studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Tradycyjnym polonezem uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczęli w sobotę 14
stycznia 2017 roku bal studniówkowy. Tym razem, dokładnie na
109 dni przed maturą, bawili się
maturzyści klas IV Technikum,
kształcących w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz klasa III Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami klas: Martą Młyńską wychowawczynią klasy III LO,
Arturem Heweltem - wychowawcą kl. IV TŻ oraz Alicją
Ludwikowską - wychowawczynią kl. IV TE.
Po polonezie przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Grzegorz Machola, który
zaapelował do młodzieży, aby
dobrze wykorzystała dni, które
zostały im na rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podziękował wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za wysiłek włożony
w kształcenie i wychowanie
młodzieży. Życzył również
tegorocznym maturzystom powodzenia na egzaminie. O godzinie 22:00 uczniowie serdecznie podziękowali dyrekcji,
wychowawcom klas, nauczycielom oraz rodzicom za lata
pracy i wysiłku. Symbolem
wdzięczności stały się wręczone kwiaty. Po podziękowaniach
odbyła się część artystyczna,
przygotowana przez uczniów
klasy IV TŻ. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali
kabaret związany z zawodem,
w którym się kształcą, dotyczący obsługi klienta w restauracji. Widownia bawiła się
doskonale. Na balu nie zabrakło
wspólnej sesji zdjęciowej, zdjęć
z Fotobudki, tortu, licznych
dedykacji. Do białego rana
w sali „Bieszczadna” bawiło się
w szampańskich humorach ok.
130 osób. Zabawę na żywo
prowadził zespół „Blue Band”,
który grał znane wszystkim
szlagiery. Wszyscy wspaniale się
bawili. Była to niezwykła i niezapomniana noc.

Klasa III LO

Klasa IV TE

Klasa IV TŻ

Tekst i foto: nadesłane
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Jak grać, to z klasą!
Gra symulacyjna w ramach projektu „Deutsch hat Klasse”
Na początku lutego, w ramach realizowanego projektu
„Deutsch hat Klasie”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach zespół projektowy DHK wziął udział w grze
symulacyjnej, którą przeprowadziła pani Monika Łagowska
z Goethe-Institut w Warszawie.
Uczestnicy gry wcielili się w przedstawicieli dyrekcji,
rady pedagogicznej, rodziców i uczniów, aby następnie razem
rozwiązać problem zaistniały w szkole - brak szkolnego sklepiku.
Uczennice pracując w małych grupach zastanawiały się nad
możliwością otwarcia szkolnej kawiarenki, musiały znaleźć
kompromis i wypracować wspólne rozwiązanie.
Wspomniana gra w sposób innowacyjny wykorzystała
metodę symulacji. Jest to metoda oparta na nauce przez zabawę,
która zyskuje coraz większą popularność w edukacji. Kształtuje
ona kompetencje uczniów takie jak: umiejętność negocjacji,
kompromisu, podejmowania trudnych decyzji i współpracy, jakże
cennych podczas pracy w zespole projektowym. Uczennice
podczas trwania gry miały możliwość formułowania własnych
opinii, przedstawiania swoich poglądów, dyskutowania w sposób
konstruktywny i podejmowania wspólnych decyzji.
W grze pojawiły się również elementy języka niemieckiego, co umożliwiło zespołowi naukę języka poprzez
działanie. Udział w grze był dla wszystkich ciekawym
wyzwaniem i dobrą zabawą oraz okazją do refleksji nad
sposobem działania w projekcie:
– Miałyśmy obawy, że spotkanie będzie nudną
pogadanką, na której będziemy musiały tylko i wyłącznie słuchać.
Na szczęście nasze obawy nie potwierdziły się. Nie tylko
musiałyśmy słuchać, ale i słuchano nas. Było to niesamowite
doświadczenie, mogłyśmy wcielić się w zupełnie inną postać
i zobaczyć koleżanki w nowej roli. Zajęcia były świetne,
wszystkie bardzo dobrze się bawiłyśmy i dużo z nich
wyniosłyśmy. Nie tak łatwo było dojść do porozumienia i znaleźć

Ruszyła realizacja projektu „Kompetencje językowe
kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” (PO WER)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach po
raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), tym razem dla
projektu pt. „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na
europejskim rynku pracy”. Kwota dofinansowania wynosi:
85 634,00 EUR.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji
językowych uczniów kształcących się w naszej szkole w trzech
zawodach, tj. technik agrobiznesu, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik ekonomista, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych

kompromis, ale w końcu udało się – powiedziała Monika Król
z kl. I TE.
Gra na pewno pomogła w kształtowaniu społecznych,
socjalnych i komunikacyjnych kompetencji uczestników,
rozbudziła ich kreatywność oraz chęć do działania. Pozwoliła
zrozumieć uczniom złożone procedury negocjacyjne i procesy
decyzyjne w strukturach szkolnych.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Monice Łagowskiej oraz Goethe-Institut w Warszawie za wizytę w naszej
szkole i przeprowadzenie tak ciekawych i inspirujących
warsztatów.
Zespół projektowy „Deutsch hat Klasse”
Marta Młyńska
Foto: nadesłane

narzędzi i metod w poszczególnych branżach w krajach
partnerskich.
Projekt obejmuje realizację 3-tygodniowych staży
zagranicznych we Włoszech w 2018 r. dla 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista oraz 4-tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech w 2017 r. dla 15 uczniów w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych a także 5 uczniów w
zawodzie technik agrobiznesu.
Organizacje partnerskie to: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Gut Wehlitz w Schkeuditz
i YouNet w Bolonii.
Niedługo rozpocznie się etap rekrutacji dla mobilności
pierwszej – stażu w Niemczech w terminie od 10.07.2017 r.
koordynator projektu
Artur Hewelt

25

SPOT 2017
Larpuj na Północy!
Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom
i ich Rodzinom, jako partner generalny Klubu Fantastyki Zardzewiały Topór, zaprasza do udziału w VIII SPOT-kaniu
z larpami. SPOT odbędzie się w dniach 19–21 maja 2017 roku na
terenie gimnazjum w Baninie, przy ulicy Lotniczej 15.
VIII edycja konwentu rozpocznie się o godzinie 17.00
w piątek i zakończy o godzinie 17.00 w niedzielę. Tegoroczny
SPOT zapewni Wam łącznie 48 godzin pełnych zabawy, w tym:
larpy, gry terenowe, rpgi, planszówki oraz wiele innych atrakcji.
W związku z tym, iż konwent obciążony jest kosztami
(noclegi, prąd, woda w szkole – miejsce konwentu itd.), wprowadziliśmy niewielkie opłaty, ale ze zniżkami.
Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany, zapraszam na
stronę internetową organizatora: http://spot.larp-zt.pl/.

Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach zaprasza
10 marca (piątek), w sali konferencyjnej Gminnego
Ośrodka Kultury w Sierakowicach, o godz. 10.00 odbędą się
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.
Konkurs ma charakter imprezy otwartej.

I Kartuski Bieg Żołnierzy Wyklętych
im. ppor. Zdzisława Badochy
ps. „Żelazny”
11 marca 2017 r. w Kiełpinie koło Kartuz zorganizowane zostaną zawody pod nazwą I Kartuski Bieg Żołnierzy
Wyklętych im. ppor. Zdzisława Badochy ps. „Żelazny”. Bieg
odbędzie się w ramach III Kartuskich Dni Żołnierzy Wyklętych,
organizowanych przez lokalnego działacza społecznego Kazimierza Sochę-Borzestowskiego. W tym roku w pomoc przy
organizacji włącza się Związek Piłsudczyków RP, Oddział
Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach, który zawiązał się 15
września 2016 r. Bieg będzie współorganizowało Sołectwo
Kiełpino.
Oto szczegóły:
- lokalizacja: Kiełpino (wieś kilka km od Kartuz);
- charakter: bieg leśny;
- dystanse: 1963 m dla wszystkich, 5000 m dla chętnych (wspólny
start, po przebiegnięciu 1963 m zawodnicy na 5000 biegną dalej
do końca swojego dystansu).
W zawodach udział weźmie kilkuosobowa grupa
rekonstrukcyjna Żołnierzy Wyklętych, tworzona przez członków
tutejszego oddziału Związku Piłsudczyków RP oraz Stowarzyszenia TOW Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał.
Ponadto organizatorzy przygotowują dodatkowe
atrakcje:
- grochówkę wojskową, ognisko i kiełbaski;
- muzykę partyzancką graną na akordeonie;
- stoiska grup rekonstrukcyjnych.
Każdy uczestnik otrzyma medal.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 664 465 531.
Serdecznie zapraszamy.
Nadesłane

Lokale do wynajęcia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”
wynajmie w Kartuzach:
1. lokal przy budynku mieszkalnym nr 1 os. Sikorskiego,
o pow. podstawowej 73,4 m2 plus pomieszczenia
2
magazynowe o pow. 68,6 m
2. lokal w pawilonie handlowym przy ul. Jeziornej 19
2
o powierzchni użytkowej 313,5 m .
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod
numerem 58 681 05 82 wew. 43.
Zapraszamy do współpracy.
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Bal Sportowca 2017
Już od 2011 roku, w ramach
integracji całego środowiska sportowego oraz lepszej współpracy, Wiejski
Klub Sportowy F.C. Gowidlino organizuje Bal Sportowca dla aktualnie grających i byłych piłkarzy, rodziców juniorów, działaczy i kibiców z terenu
gminy Sierakowice.
Na ostatnim Balu Sportowca
w Sierakowicach bawiło się, podobnie
jak przed rokiem, 220 osób związanych
z klubem. Zanim na dobre rozpoczęła
się zabawa, w kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach odprawiona została msza św. za całe środowisko sportowe gminy Sierakowice i klub F.C.
Gowidlino. Mszę koncelebrowaną w tej intencji poprowadził
ksiądz Lesław Idzik – wielki pasjonat sportu i klubu oraz
zdrowego, sportowego trybu życia.
O godz. 19.00 w sali „Bieszczadna” bardzo licznie
zgromadzonych gości przywitali członkowie zarządu klubu.
Następnie wszyscy uczestnicy złożyli przysięgę obowiązującą na
zabawie, powtarzając słowa za najmłodszymi 6-8 letnimi adeptami futbolu F.C Gowidlino. Bardzo serdecznie przywitali też
uczestników zabawy ciepłym słowem księża: proboszcz Parafii
p.w. św. Marcina Tadeusz Knut i b. wikariusz Parafii w Gowidlinie Lesław Idzik.

Następnie, na zakończenie oficjalnej części, wprowadzając w klimat zabawy środowiska sportowego, pokaz swoich
nieprzeciętnych umiejętności dał uczestnik programu „Mam
Talent”, niezwykły iluzjonista Maciej Kulhawik.
Gdy tylko orkiestra zagrała pierwsze akordy, wszyscy
z wielką chęcią ruszyli na parkiet. Całość zabawy uzupełnił
tanecznymi przebojami zespół Black Band. Wszyscy goście
bawili się do białego rana. Po tym jak fantastycznie bawili się
uczestnicy widać było, jak wielka potrzeba istniała, by po raz
kolejny zorganizować tego typu imprezę. Parkiet zapełniony był
roztańczonymi gośćmi do ostatniego tańca. Stało się to już
niemalże tradycją tych Balów. Zapełniony parkiet o 5.00 nad
ranem robił niesłychane wrażenie.
Wśród licznych atrakcji wieczoru znalazły się różnego
rodzaju niespodzianki. Była fotobudka, pokaz fajerwerków,
pokaz iluzjonisty, dzik, sklepik kibica, baloniki z helem, drobne

gadżety dla wszystkich uczestników zabawy, a także Statuetki
z podziękowaniami dla sponsorów, ludzi zaangażowanych
w rozwój klubu, jak i dla rodziców.
– Ogromne słowa podziękowania kieruję szczególnie do
tych, którzy nieustannie wspierają swoim zaangażowaniem, pracą, a także dobrym słowem działalność klubu. Tym, którzy trzymają się ważnej dewizy: najpierw zespół, później indywidualności. Taka postawa bowiem przynosi w czasie wymierne
efekty dla wszystkich. Dzięki wielu osobom nasz klub tak pięknie
się rozwija. Jest w nim miejsce na zdrowy, piękny, choć nieraz
pełen emocji, sport, ale także na rodzinny klimat, który przecież
tworzymy my wszyscy. Szczególne słowa podziękowania należą
się głównie tym, którzy są z tym klubem na dobre i złe. Zwłaszcza
w tych trudniejszych momentach. Życzę sobie i wszystkim członkom klubu, aby każdy w cichości sumienia mógł na końcu
stwierdzić: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiary ustrzegłem. Słowa podziękowania należą się byłym
piłkarzom, rodzicom, kibicom, aktualnie grającym piłkarzom,
wszystkim członkom klubu, drobnym sponsorom i Wójtowi
Gminy Sierakowice, który od lat wspiera działalność WKS F.C.
Gowidlino – podsumował Prezes F.C. Gowidlino.
Następnego dnia, tradycyjnie już, odbyły się mecze
rodzice – dzieci w sali Szkoły Podstawowej w Sierakowicach.
Jak zgodnie wszyscy podkreślali, teraz czekamy na kolejną
zabawę.
Opracował Krzysztof Kolke
Zdjęcia Krzysztof Kolke
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Promo Woman Cup Sierakowice 2017
Turniej promujący
kobiecą piłkę nożną rozegrany
został 21 stycznia w hali sierakowickiej szkoły podstawowej z udziałem sześciu
ekip z Pomorza: KKPN Olimpico Malbork, Lew Lębork,
Biało Zielone Lechia Gdańsk,
Canicua Bytów oraz dwa zespoły dziewcząt z Sierakowic
Expert Pantery Sierakowice.
Każda z ekip borykała się
z poważnymi problemami
chorobowymi zawodniczek
i rozpoczęcie turnieju stało
pod znakiem zapytania. Pomimo trudności udało się
wszystkim dojechać, choć
w zmniejszonych składach
osobowych. Zespoły Expert
Pantery Sierakowice grają
w piłkę od niedawna, co widać
było podczas turnieju, gdy
przyszło im się zmierzyć
z zawodniczkami bardziej
doświadczonymi, które trenują po trzy razy w tygodniu, ale nie
wynik tu był ważny w ich przypadku, a doświadczenie zebrane
w starciach na parkiecie.
Turniej wygrały zawodniczki KKPN Olimpico
Malbork, tuż za nimi Lew Lębork, a najniższy stopień podium

zajęły Canicua Bytów. Już w lutym zespół z Sierakowic zagra
w Pomorskiej Lidze Halowej Kobiet rocznik 2004 i młodsze.
Marian Wnuk-Lipiński
Foto: nadesłane

Marvin's Oliwa Hockey Team w Sierakowicach
W sobotę 21 stycznia na lodowisku w Sierakowicach
gościliśmy hokeistów Marvin's Oliwa Hockey Team, czyli
Łukasza Piaszczyńskiego, Bartosza Kułaka oraz Piotra Lewandowskiego. Zawodnicy prezentowali strój, w którym na co dzień
rozgrywają mecze, oraz całą gamę ochraniaczy, kije i łyżwy. Po
prezentacji przyszedł czas na trening, w którym uczestniczyły
dzieci i młodzież grający codziennie na lodowisku w hokeja.

Po treningu przyszedł czas na mecz pomiędzy Marvin's Oliwa
Hockey Team a Borsukami Sierakowice - starszą młodzieżą,
która ku zaskoczeniu wszystkich radziła sobie całkiem dobrze.
Pragnę podziękować hokeistom za przyjęcie zaproszenia, a zwłaszcza Panu Łukaszowi Piaszczyńskiemu –
zawodnikowi, który ma na swoim koncie dwukrotne mistrzostwo
Polski Amatorów.
Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 6 lat. Spotkanie z profesjonalnymi hokeistami wywarło na wszystkich ogromne wrażenie.

Marian Wnuk-Lipiński
Foto: nadesłane
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Podsumowanie XXI edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej Sierakowice 2016/2017
W dniu 12 lutego dobiegły końca rozgrywki XXI edycji
Halowej Ligi Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice
2016/2017. Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich meczy
ligowych pomiędzy drużynami We - Met Team, Rulis Usługi
Ogólnobudowlane oraz Sierpasz Sierakowice. Ostatecznie
ostatni mecz ligi pomiędzy drużynami Rulis Usługi
Ogólnobudowlane - Sierpasz Sierakowice zadecydował o
zwycięstwie w lidze. Mecz zakończył się wynikiem 2 : 2, co wystarczyło na
zdobycie mistrza sezonu 2016/2017 drużynie Sierpasz Sierakowice.
Kamil Wenta
– Ajax F.U.B. W. Cygert

Radosław Wnuk-Lipiński
– Gosz – Dach

Wyróżnienie
Najwszechstronniejszy Zawodnik

Zwycięzca XXI edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki
Sierakowice 2016/2017 oraz nagrody FAIR PLAY

Wyróżnienia Odkrycie Ligi:

Jakub Kąkol – Rulis Usługi Ogólnobudowlane

Wyróżnienie w klasyfikacji
Najlepszy Bramkarz

Damian Wojda – We - Met Team

Radosław Regliński – We - Met Team

Daniel Radomski – Motocentrum Kartuzy

Łukasz Czapiewski – FC Albatros

Igor Tarasiuk – We-Met Team
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Wyróżnienie w klasyfikacji Najlepszy Strzelec

kowania składamy Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy
Sierakowice za ufundowanie nagród na XXI Edycję Ligi Halowej
– Sierakowice 2016/2017.
Wyniki końcowe XXI Edycji Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki
– Sierakowice 2016/2017
14.00 - FC Albatros - Ajax F.U.B W. Cygert 6 : 3
14.45 - Weekend Team - Motocentrum Kartuzy 0 : 5 vo
15.30 - We - Met Team - C.H. Brzescy Oldboy 2 : 1
16.15 - Strażak Sierakowice - Gosz - Dach 8 : 3
17.00 - Rulis Usługi Ogólnobudowlane - Sierpasz Sierakowice
2:2
Klasyfikacja końcowa rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej
w Sierakowicach:
Lp.

Nazwa zespołu

wyniki bramki

pkt

1 Sierpasz Sierakowice

80 : 28

+ 52

25

2 WE-MET Team

62 : 22

+ 40

24

3 Rulis u. ogólnobudowlane

68 : 21

+ 47

22

4 Strażak Sierakowice

48 : 20

+ 28

18

5 Motocentrum Kartuzy

52 : 38

- 1

15

6 Gosz - Dach

44 : 57

- 13

12

7 C.H. Brzescy Oldboy

43 : 34

+ 9

9

8 FC Albatros

22 : 71

- 49

6

9 Weekend Team

21 : 83

- 62

3

10 Ajax F.U.B. W. Cygert

21 : 77

- 56

0

Artur Formela – Sierpasz Sierakowice

W bieżących rozgrywkach Artur Formela ustanowił dwa
rekordy rozgrywek halowych w Sierakowicach: ustanowił rekord
strzelając w jednym meczu 23 bramki, a także strzelając 41
bramek w jednym sezonie – to najwięcej bramek w historii
organizowanych przez GKS Sierakowice rozgrywkach
halowych.
Na zakończenie rozgrywek zwycięzcom ligi halowej
wręczone zostały przez Panów Józefa Formelę oraz Mirosława
Kuczkowskiego – Prezesów Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Sierakowicach oraz Romana Dawidowskiego –
Prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach – puchary,
medale, statuetki, za co bardzo dziękujemy. Również podzię-

Klasyfikacja końcowa strzelców:
Strzelec 41 bramek: Formela Artur
Strzelec 23 bramek: Szutenberg Gracjan,
Strzelcy 14 bramek: Hendrich Rafał, Miotk Zbigniew
Klasyfikacja końcowa „FAIR PLAY”:
Lp.

Nazwa zespołu

Ilość punktów karnych

1

Sierpasz Sierakowice

9

2

C.H. Brzescy Oldboy

16

3

Gosz - Dach

18

4

Ajax F.U.B. W. Cygert

20

5

We-Met Team

21

6

Motocentrum Kartuzy

24

7

FC Albatros

32

8

Strażak Sierakowice

36

9

Rulis U.O.

45

10

Weekend Team

Dyskafalifikacja

Waldemar Formela
Foto: nadesłane
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Ogłoszenia drobne
Kupię Toyotę Corollę 1.3 i 1.4 benzynę jak i diesla od 1996 r. do 1999 r., Toyotę Avensis w 1.3 i 1.4 benzynę i diesla od 1996 r. do 1999 r.
w sedanie; Fiata Seicento oraz VW Polo 1.3, 1.4 benzyna 5-drzwi od 1996-2001 r.; tel.: 603-748-535
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
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
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
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta lub rehabilitantki. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu 605 125 164.
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