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Czytaj na str. 7

Czytaj na str. 12

V Europejskie Spotkania z Muzyką 
i Festiwal Kultury Łowieckiej 

Zlot bocianów
We wtorek 12 sierpnia na dachu kościoła w Tuchlinie 
wylądowała liczna grupa bocianów. Siedemnaście tak 
wielkich ptaków w jednym miejscu to niecodzienny 
widok. Czyżby czyniły przygotowania do odlotu do 
ciepłych krajów? A to oznacza 
jedno: jesień już blisko…

IV Zlot Starych Motocykli 
i Noc pod Gwiazdami

Święto ziół 
i kwiatów – 
pierwszy festyn 
parafialny
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KLËKA
W ubiegłym roku gmina Sierakowice otrzymała prestiżowe wy-
różnienie HIT Pomorza za model funkcjonowania Gimnazjum 
w Sierakowicach jako ośrodka oferującego bogatą ofertę edu-
kacyjną, sportową i kulturalną. W tym roku Konwent Starostów 
Województwa Pomorskiego, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin 
Wiejskich i Agencja Promocyjna Punkt S – organizatorzy plebi-
scytu HIT Pomorza – przyznali kolejne wyróżnienie naszej gminie. 
Tym razem za podniesienie standardu obsługi petentów poprzez 
rozbudowę i modernizację budynku urzędu. 

.
Od 1 września rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 
samorządowego w Sierakowicach zapłacą większą opłatę stałą za 
korzystanie z placówki. Dotyczy to odpłatności za dzieci w wieku 
3, 4 i 5 lat. Do tej pory opłata stała wynosiła 113 zł i było to 10% 
aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Od przyszłego miesiąca 
opłatność wzrośnie i będzie wynosić 15% minimalnego wynagro-
dzenia, czyli 170 zł. Do tego dochodzą koszty wyżywienia w kwocie 
4,40 zł za dzień. Za dzieci 6–letnie, przebywające w przedszkolu 
nie więcej niż 5 godzin dziennie, opłata stała nie będzie pobierana, 
jeśli zaś ich czas pobytu w placówce przekroczy 6 godzin dziennie, 
odpłatność wyniesie 50% opłaty stałej. Jeżeli z przedszkola korzysta 
więcej niż jedno dziecko z rodziny, odpłatność wynosić będzie 
75% opłaty stałej za drugie i kolejne dziecko. „W tej chwili przed-
szkole jest przepełnione – powiedział na sesji Rady Gminy Piotr 
Leszczyński, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół, argumentując zasadność podwyżki opłaty stałej. – Do przedszkola 
zapisano 148 dzieci, w kolejce oczekuje jeszcze cały oddział. Pod-
wyżka jest spowodowana koniecznością zatrudnienia dwóch osób: 
do opieki nad dziećmi i w administracji.”

.
9 lipca podpisane zostało porozumienie trójstronne pomiędzy gminą 
Sierakowice, starostwem powiatowym i nadleśnictwem w Kartu-
zach, dotyczące budowy ponad siedmiokilometrowego odcinka 
drogi Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta. Remont i budowa 
przebiegać będzie w obrębie drogi powiatowej (ul. Dworcowa 
i Mirachowska do Paczewa) i drogi gminnej (Paczewo, Bukowo do 
Bąckiej Huty). Fragment tej drogi jest własnością Lasów Państwo-
wych, stąd w przedsięwzięcie zaangażowane jest nadleśnictwo. 

W myśl porozumienia inwestycja zostanie zrealizowana ze 
środków finansowych starostwa powiatowego, budżetu gminy 
i nadleśnictwa w wysokości 1 mln 200 tys. zł oraz 1 mln 750 tys. zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt całego 
przedsięwzięcia wyniesie ponad 7,5 mln zł. Inwestycja zostanie 
realizowana w latach 2009-2010. 

.
Odbył się przetarg na budowę ul. Łąkowej w Sierakowicach. Pra-
ce mają obejmować wykonanie odwodnienia, chodnika i nowej 
nawierzchni drogi na odcinku o długości 353 m. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma DROMOS, która wyceniła inwestycję 
na 422 tys. 300 zł. Budowa drogi już się rozpoczęła, a zakończenie 
prac ma nastąpić pod koniec września.

.
Prawdopodobnie jeszcze w sierpniu zakończą się prace przy termo-
modernizacji budynku OSP w Sierakowicach. W ramach przetargu 
firma Małryl wykonała docieplenie ścian zewnętrznych, ułożyła 
płytki klinkierowe do wysokości bram garażowych i wykonała 
elewację tynkiem akrylowo – silikonowym. Wymieniona została 
także instalacja odgromowa. Koszt inwestycji wyniósł 122 tys. zł. 
Całość została sfinansowana z budżetu gminy.

.
Odbył się przetarg na przebudowę fragmentu drogi w Starej Hu-
cie. W ramach prac wyremontowana zostanie nawierzchnia na 
kilometrowym odcinku drogi, a na kolejnym odcinku o dł. 144 m wy-
konana zostanie nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniami. Przy 
części remontowanej drogi wybudowany zostanie także chodnik. 
Inwestycja zostanie wykonana przez firmę DROMOS z Kartuz za 
kwotę 373 tys. zł.

.
Miło nam poinformować, że pan Andrzej Olszewski po raz kolejny 
został Mistrzem Polski w Zażywaniu Tabaki. Na odbywających 
się 27 lipca w Chmielnie szóstych mistrzostwach w tej nietypowej 

„konkurencji” pan Andrzej zdeklasował rywali i rywalki. Zdobyty 
tytuł i główna nagroda – złota tabakiera – są już trzecim trofeum 
w kolekcji pana Andrzeja. Gratulujemy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Sierakowicach 

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
informuje, że 

AWARIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 
można zgłaszać pod nr. tel./fax  058-684-73-41 

czynnym przez całą dobę, 
również w weekendy oraz dni świąteczne

UWAGA – ZMIANA SIEDZIBY 
Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OBECNA SIEDZIBA 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny
Sierakowice, ulica ks. B. Łosińskiego 1

(dom katolicki), I piętro
Czynne: czwartki 8.00–14.00, piątki 16.00–18.00
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Mieszkańcy Sierakowic, Janowa, Starej 
Maszyny i Mrozów nie powinni obawiać się 
braków wody – zapewnia Krzysztof Sildatk 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji. Działająca od kilku tygodni stacja 
uzdatniania wody na ujęciu Sierakowice-
Janowo rozwiązała ten problem.

Ujęcie wodne Sierakowice-Janowo po-
siada trzy studnie głębinowe, które zasilają 
w wodę Sierakowice, Janowo, Mrozy i Starą 
Maszynę. Jedna ze studni zapewniała wodę 
spełniającą wszelkie normy fizykochemicz-
ne, w dwóch pozostałych woda zawierała 
zwiększone ilości manganu i żelaza. W okre-
sie letnim co roku występuje zwiększony po-
bór wody i momentami występują jej braki. 
Koniecznością stało się zatem wybudowanie 
hydroforni, która miała na celu doprowa-
dzenie jakości wody w dwóch pozostałych 
studniach do określonych norm.

W maju ubiegłego roku ogłoszono 
przetarg na budowę stacji, który wygrała 
firma „Skibiński” Mieczysława Skibińskiego 
z Sierakowic. Prace rozpoczęły się w lipcu, 
a zakończyły w maju bieżącego roku. Mie-
siąc później nastąpił rozruch technologiczny 
poszczególnych urządzeń i pobrano próbki 
wody do analizy przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania wy-
kazały, że woda spełnia wszelkie normy 
pod względem bakteriologicznym i fizyko-
chemicznym. 

Koszt budowy stacji uzdatniania wody 
wyniósł 1 289 294 zł. Inwestor, czyli gmina 
Sierakowice, uzyskał na ten cel preferen-
cyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 750 
tys. zł, która częściowo zostanie umorzo-
na. W ramach inwestycji wybudowano 
budynek stacji i zakupiono urządzenia 
technologiczne – hydrofory, filtry z ar-
maturą, sprężarki, odżelaziacze, lampę 
ultrafioletową. Ponadto wykonano instala-
cję elektryczną, sanitarną i automatyczną 
oraz zagospodarowano teren wokół ujęcia. 
Na studniach nr 1 i 2 zamontowano nowe 
obudowy naziemne z laminatu. Stacja po-
siada agregat prądotwórczy o mocy 100 kV, 

który zapewnia ciągłość pracy wszystkich 
urządzeń w przypadku braku energii elek-
trycznej, aby dostawy wody były niezakłó-
cone. „Stacja przeszła już swoisty chrzest 
bojowy – opowiada pan Krzysztof Siladatk. 
– Na początku lipca w Sierakowicach przez 
cztery godziny brakowało prądu. Mimo to 
stacja działała bez zakłóceń i mieszkańcy 
Sierakowic byli zaopatrzeni w wodę.”

Ujęcie wody w Sierakowicach-Janowie to 
nowoczesna, w pełni zautomatyzowana sta-
cja pozwalająca na wydobycie i uzdatnienie 
165 m3 wody na godzinę. Funkcjonowanie 

urządzeń nie wymaga bieżącego nadzoru 
pracownika przedsiębiorstwa. Zamontowa-
ny system alarmowy informuje konserwato-
ra poprzez SMS o włamaniu lub wszelkich 
nieprawidłowościach pracy stacji – braku 
zasilania, awarii falownika itp. 

Ujęcie w Janowie stanowi główne źródło 
zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Sie-
rakowic, natomiast drugie ujęcie, znajdujące 
się przy ul. Lęborskiej, będzie wspomagać 
pracę nowoczesnej stacji. 

A.K.
Foto: A.K.

Stacja uzdatniania wody Sierakowice-Janowo już czynna

Nie będzie problemów 
z brakiem wody

W ramach inwestycji został wybudowany budynek stacji uzdatniania wody, 
po prawej stronie widać obudowę naziemną studni

Krzysztof Sildatk 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

prezentuje „centrum dowodzenia” stacji Sześć olbrzymich zbiorników filtruje wodę
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W kwietniowym numerze „Wiadomości 
Sierakowickich” pisaliśmy, że nasza przy-
chodnia, dzięki szczodrości panów Andrzeja 
i Tadeusza Bigusów, zyska nowy sprzęt. Po 
kilku miesiącach oczekiwania nowy steryli-

Nowy sterylizator zastąpi ten stary, 
wysłużony model widoczny po prawej

Nowy sterylizator już jest w ośrodku zdrowia
zator, zakupiony za przekazane środki, jest 
już w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Bracia Bigusowie, właściciele firmy BAT, 
przekazali 75 tys. zł na potrzeby placówki. 
Kierownik GOZ, Stanisław Czerwonka, 
podjął decyzję o zakupie nowego stery-
lizatora. Urządzenie to jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowaniu placówki. 
Do tej pory ośrodek dysponował bardzo 
starym, bo liczącym 38 lat, autoklawem, 
który jest wyeksploatowany. Do tak starych 
modeli brakuje części zamiennych, więc 
jego awaria mogła uniemożliwić sterylizację 
narzędzi chirurgicznych, dentystycznych 
i opatrunków, a w konsekwencji zagrozić 
funkcjonowaniu przychodni.  

Nowy sterylizator, który jest w przychodni 
od ponad miesiąca, to nowoczesne, łatwe 
w obsłudze urządzenie. Posiada kilka progra-
mów do sterylizacji różnych instrumentów, na-
rzędzi i pakietów. Zastosowany w urządzeniu 
system oszczędzania zmniejsza zużycie wody. 
Każdy proces sterylizacji jest dokumentowany 
w postaci wydruku parametrów. Obsługą 
autoklawu zajmują się dwie osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

Wartość sterylizatora to ponad 80 tys. zł. 
Na jego zakup przeznaczone zostały także 
pieniądze pozyskane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia w wysokości 10 tys. zł. 

A.K.

Do 29 września można nadsyłać wnioski 
o roczne dotacje na prowadzenie punktów 
informacyjnych Europe Direct (wysokość 
dotacji może wynosić od 12.000 do 25.000 €). 
Konkurs ogłosiło Przedstawicielstwo Komi-
sji Europejskiej w Polsce. 

Sieć Europe Direct składa się z punktów 
informacyjnych, gdzie każdy może zasięgnąć 
informacji lub porady na temat Unii Europej-
skiej. Konsultanci punktów informacyjnych 
odpowiadają na najrozmaitsze pytania: Czy 
orkiestra dęta może dostać unijne wspar-
cie? Czy wyjeżdżając do innego kraju UE 
trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? 
Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? 

W punktach Europe Direct można z re-
guły skorzystać z komputera z dostępem 
do Internetu i zaopatrzyć się w publikacje. 
Punkty ED organizują debaty, szkolenia, 
konkursy i lekcje europejskie dla młodzieży. 
Na sieć informacyjną Europe Direct składa 
się obecnie około 470 ośrodków w 27 pań-
stwach członkowskich.

Mandat utworzonej w 2005 roku polskiej 
sieci dobiega właśnie końca. Komisja Euro-
pejska podjęła jednak decyzję o przyznaniu 
wsparcia na podobną działalność w latach 
2009-2012. Dotyczy to zarówno już istnieją-
cych punktów Europe Direct, jak i podmio-

tów, które dopiero planują uruchomienie 
ośrodka informacyjnego.

Każdy z wnioskodawców, którzy odpo-
wiedzą na zaproszenie, będzie mógł się 
ubiegać o dotację w kwocie od 12.000 do 
25.000 € rocznie, przy czym wartość dofi-
nansowania nie będzie mogła przekroczyć 
50% tzw. kosztów kwalifikowanych. 

Do ubiegania się o dotację uprawnione są 
podmioty sektora publicznego (np. jednost-
ki samorządu terytorialnego, państwowe 
szkoły wyższe) lub prywatnego, wykonujące 
zadania publiczne (np. organizacje pozarzą-
dowe), ustanowione i zarejestrowane w jed-
nym z 27 państw członkowskich UE.

Wnioskodawcy, wybrani w ramach 
procedury zaproszenia, kwalifikują się 
do rocznej dotacji na działania udzielonej 
przez Komisję w formie kwoty ryczałtowej 
wynoszącej od 12.000 EUR do 25.000 EUR na 
punkt informacyjny, stanowiącej maksymal-
nie 50 % kwalifikowanych kosztów działania. 
Finansowaniu z Komisji muszą towarzyszyć 
środki z innych uznanych źródeł.

W Polsce przyznaniem dotacji zajmuje się 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Do 
29 września 2008 roku należy tam złożyć 
odpowiednio wypełniony wniosek, wraz 
z załącznikami.

Wszystkich zainteresowanych udziałem 
w konkursie o dotacje zapraszamy na 
spotkanie z Janem Markiem Ziółkowskim, 
koordynatorem sieci Europe Direct w Przed-
stawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. 
Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 
12.30 w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego przy ul. Straganiarskiej 20-23.

Więcej szczegółów na stronie Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: 
http://ec.europa.eu/polska/news/080730_
nowe_punkty_informacyjne_pl.htm lub 
http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_
funding/grants/080730_punkty_informacyj-
ne_europe_direct_pl.htm.                (ZKP)

Centra Kształcenia 
na Odległość na Wsiach

Nauka dla wszystkich 
Dla niepełnosprawnych otwierają się nowe 
możliwości. Działające od kilku miesięcy przy 
sierakowickim Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych Centrum Kształcenia na Odległość swoją 
ofertę kieruje do osób skupionych w SPON-ie. 
25 czerwca członkowie Stowarzyszenia uczest-
niczyli w spotkaniu z opiekunem pracowni, 
Grzegorzem Jacewiczem, który przybliżył 
działanie Centrum i zachęcał do nauki obsługi 
komputera w podstawowym zakresie. 

Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach 
działają na terenie całej Polski. Powstały 
w celu zapewnienia możliwości rozwijania 
i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Jest 
to szansa na bezpłatne dokształcanie bez 
konieczności dojazdów do szkół. Kursy są tak 
przygotowane merytorycznie, aby ułatwić 
naukę krok po kroku. Można je realizować 
także w domu, gdyż posiadanie komputera 
z dostępem do Internetu daje taką możliwość. 
Egzamin zdaje się w obecności opiekuna 
w pracowni Centrum, a uzyskany certyfikat 
jest honorowany na równi z certyfikatami 
wydawanymi przez szkoły. Projekt jest ad-
resowany do osób z utrudnionym dostępem 
do edukacji, m.in. niepełnosprawnych. Do 
tej pory z oferty Centrum korzystali głównie 
uczniowie ZSP, ale kursy są przeznaczone 
dla szerokiego grona odbiorców. 

Zainteresowanie nauką obsługi komputera 
wśród członków SPON-u jest znaczne. Od 
września rozpoczną kształcenie w małych 
grupach pod okiem opiekuna pracowni. 
Sierakowicka filia Stowarzyszenia od dwóch 
lat posiada własną stronę internetową (www.
spon.sierakowice.pl). Dzięki nabytym podczas 
kursu umiejętnościom członkowie będą mogli 
na bieżąco sprawdzać, co nowego na „ich” 
stronie i oglądać zdjęcia ze spotkań. Umiejęt-
ność korzystania z internetu pozwoli im także 
na szukanie potrzebnych informacji w sieci. 

A.K.

Konkurs o dotacje na punkty informacyjne o Unii Europejskiej
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Stypendia dla 
najlepszych uczniów
Jedną z form mobilizowania młodych lu-
dzi do osiągania jak najlepszych wyników 
w nauce i sporcie są stypendia. Radni 
z komisji społecznej wyszli z inicjatywą, aby 
nagradzać w ten sposób absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Od przyszłego 
roku szkolnego najlepsi uczniowie, laure-
aci olimpiad i konkursów oraz zawodów 
sportowych mają szansę na stypendium 
w ramach konkursu „Najlepszy absolwent 
szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie 
Sierakowice”. 

Celem konkursu jest promowanie zdol-
nych uczniów, motywowanie ich do osią-
gania jak najlepszych wyników w nauce, 
sporcie i zachowaniu. Innym ważnym celem 
jest budzenie wśród uczniów świadomości, 
że ich sukcesy są dostrzegane i nagradza-
ne przez społeczność szkolną i lokalną. 
Konkurs jest adresowany do wszystkich 
uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
i trzecich klas gimnazjów z terenu naszej 
gminy. Organizatorem konkursu jest Rada 
Gminy Sierakowice, w imieniu której działa 
komisja ds. społecznych. 

Zgodnie z regulaminem konkursu każda 
szkoła typuje jednego lub dwóch uczniów, 
którzy spełniają szereg kryteriów, m.in. 
osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzoro-
we zachowanie, są laureatami konkursów 
przedmiotowych i artystycznych, olimpiad 
i zwycięzcami zawodów sportowych. Nie 
mniej istotna jest działalność społeczna 
ucznia, np. w samorządzie szkolnym lub 
organizacjach uczniowskich takich jak: ZHP, 
LOP czy PCK. Po otrzymaniu pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej i dyrektora 
szkoły, uczeń kończący edukację w szkole 
podstawowej lub gimnazjum otrzymuje 

„nominację” do ubiegania się o stypendium. 
Wnioski będą rozpatrywane przez komisję 
ds. społecznych Rady Gminy, która co roku 
będzie wyłaniać dwóch zwycięzców – ze 
szkół podstawowych i gimnazjów. Przewi-
duje się także wyróżnienia dla pozostałych 
uczniów. 

Nagroda za zdobycie tytułu „Najlepszy 
z najlepszych” ma być formą spełnienia 
marzeń ucznia i indywidualnego uhonoro-
wania go za osiągnięcie ponadprzeciętnych 
wyników w nauce, zachowaniu i sporcie, 
dlatego przysługuje mu prawo wyboru 
nagrody do kwoty 800 zł. 

Pierwsze nagrody zostaną wręczone pod-
czas uroczystej sesji Rady Gminy w obec-
ności nagrodzonych, ich rodziców i dyrekcji 
szkoły we wrześniu 2009 r. Rozpoczynający 
się niebawem rok szkolny będzie zapewne 
bardzo pracowity dla uczniów, którzy ze-
chcą powalczyć o stypendium.

A.K.

28 lipca 2008 r. o godz. 10.00 mszą św. odpra-
wioną przez ks. infułata Stanisława Grunta 
rozpoczęto oficjalnie i uroczyście historycz-
ną inwestycję  dla Sierakowic – rozbudowę 
kościoła parafialnego św. Marcina.

Przez przeszło sto lat kolejni proboszczo-
wie – ks. Bernard Łosiński, ks. Jan Nowicki, 
ks. Jan Czapiewski -  czynili starania o prze-
budowę tego kościoła. Z różnych przyczyn 
plany nie powiodły się. Dopiero dzisiaj 
marzenia kilku pokoleń naszych przodków 
urzeczywistniają się. Pomimo dnia pracy 
wraz z duszpasterzami i wykonawcami 
licznie zebrali się wierni, aby rozpocząć to 
wielkie dzieło z Bogiem i w Jego imię.

Ks. infułat w kazaniu wspomniał o histo-
rii i zamierzeniach poprzednich probosz-
czów. Wskazał, że jest to wielkie zadanie 
dla wspólnoty parafialnej – budowa Domu 
Bożego. Takie przedsięwzięcie musi być 
ściele złączone z wolą Bożą - dlatego ko-
nieczna jest gorliwa modlitwa o Boże błogo-
sławieństwo dla podjętego dzieła. Konieczne 
jest również czynne zaangażowanie w pracę 
nad świątynią. I jako ważny oraz istotny 
element – musi być wola parafian wyrażana 
ofiarnością. Potrzebny jest każdy wdowi 
grosz! Ks. infułat dziękował ks. kanonikowi 
Bronisławowi Dawickiemu za inicjatywę 
budowy, firmie ELWOZ za podjęte 

Ruszyła rozbudowa 
kościoła św. Marcina

☞
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przedsięwzięcie, Wójtowi Gminy za 
ogromną pomoc i osobiste zaangażowanie. 

Rangę uroczystości podniosła oprawa 
muzyczna mszy św. Zaśpiewano m.in. hymn 

„Boże wielkiś pełny chwał” i Rotę. Uczestnicy 
czuli, że są świadkami wielkiego i historycz-
nego wydarzenia. 

Następnie udano się na plac przed ko-
ściołem od strony zakrystii, gdzie dokonano 
uroczystego wkopania „pierwszej łopaty” 
w ziemię pod fundamenty nowej części ko-
ścioła. Jako pierwszy czynności tej dokonał 
ks. Stanisław Grunt, następnie - proboszcz 
parafii ks. Bronisław Dawicki, wójt Tadeusz 
Kobiela, prezes firmy budowlanej – Kazimierz 
Woźniak, projektant kościoła architekt Marek 
Gawdzik, konsultant projektantów Jarosław 
Wójcik, przedstawiciele firmy budowlanej 
– inż. Jan Treder (inspektor nadzoru budowla-
nego), Adam Julke - wiceprezes firmy ELWOZ, 
kierownik budowy Andrzej Reclaf, i brygadzi-
sta budowy. Kolejnego wkopania „pierwszej 
łopaty” w ziemię dokonywali przedstawiciele 
wspólnoty parafialnej – pan kościelny Tadeusz 
Mejna, organista Jerzy Piotrowski, radni pa-
rafialni, sponsorzy i dobrodzieje. Wykonawcą 
budowy jest firma ELWOZ. 

Czy to tylko zbieg okoliczności, że rozbu-
dowę kościoła rozpoczęto w dzień urodzin 
ks. proboszcza B. Dawickiego, o czym przy-
pomniał ks.infułat? W planach Bożych nie 
ma przypadków, są tylko znaki, które lud 
potrafi lub nie potrafi odczytywać!

☞

Ks. Proboszcz podziękował wszystkim 
parafianom za udział, modlitwę i wsparcie 
w podjętym przedsięwzięciu. Zaprosił na 
uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego przywiezionego z Tours we Francji 
- miejsca urodzenia św. Marcina, patrona 
parafii.

Dziś już wiadoma jest data wmurowania 
kamienia węgielnego. Odbędzie się w nie-
dzielę 31 sierpnia br. o godz. 17.30  przy 
udziale ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi. 

Maria Karolak
Foto M. Karolak
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Głównym momentem dnia była Msza Św., zaplanowana jak zwy-
kle przy Ołtarzu Papieskim, ale z powodu niepogody odprawiona 
w kościele. Już tradycyjnie oprawę liturgiczną nabożeństwa w języku 
kaszubskim zapewnili sierakowiccy członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Po nabożeństwie kościół zamienił się w salę koncertową, 
śpiewem i tańcem wypełniły go urodziwe dziewczęta z zaprzyjaź-
nionego od lat z gminą Sierakowice ukraińskiego zespołu „Pysanka”, 
a potem czas umilił niesamowitą muzyką zespół klezmerski.

Późnym popołudniem zaplanowano licytacje; wystawiono na sprze-
daż obrazy, model żaglowca i artystycznie wykonane patery. ☞

Wymyślono to święto, szukając pomysłów na zmobilizowanie spo-
łeczności parafialnej wokół budowy kościoła. Pradawne i lubiane 
u nas Święto Matki Boskiej Zielnej doskonale się do tego nadaje. 

Od rana na przykościelnym dziedzińcu rozlokowano namioty 
i stoiska z przeróżnymi atrakcjami i smakołykami. Wszystko wcze-
śniej wymyślone i zaplanowane przez ofiarne kobiety, skupione 
wokół Akcji Katolickiej. Przede wszystkim doskonałe jedzonko, 
naszykowane przez gospodynie z Paczewa; niektórzy już od kilku 
dni robili sobie apetyt na ich wspaniałe ciasta, na swojski chleb ze 
smalcem, na grilowane udka. Przy tych stoiskach było najtłoczniej. 
Ale wokół sklepiku Caritasu również rozchodziły się apetyczne 
zapachy – tam można było przy nakrytym stole skosztować prze-
różnych specjałów, na deser gofry z domowym dżemem.

Dużym powodzeniem cieszyły się dwie loterie fantowe, za każdy 
los był jakiś upominek, a tym najcenniejszym był rower. Naszyko-
wano razem ponad tysiąc losów! A przy bramie kościelnej stoisko 
z ziołami, pieczołowicie zbieranymi z naszych pól, w miejscach 
oddalonych od cywilizacji; wiklinowe kosze wypełniało ponad sto 
kolorowych woreczków z zielem lipy, mięty, dziurawca, macierzan-
ki, lubczyka i lawendy. Obok jeszcze kubki zdobione fotografią ko-
ścioła w obecnym kształcie, a na sąsiednim stoisku książki religijne, 
sprzedawane przez panie z Koła Przyjaciół Radia Maryja. 

Przed wejściem do kościoła od rana dyżurowała pani Maria La-
buda, proponując każdemu wchodzącemu bukiecik kwiatów i ziół 
do tradycyjnego poświęcenia podczas mszy. W przeddzień spora 
grupa kobiet przez kilka godzin te bukieciki szykowała, wcześniej 
nazbierawszy naręcza rozmaitego kwiecia i zbóż.

Święto ziół i kwiatów 
– pierwszy festyn parafialny

Największą popularnością cieszyły się stoiska z loterią

Panie prowadzące loterię fantową

Festyn przyciągał uczestników w każdym wieku

Aleksandra Gliszczyńska, Zbigniew Kostuch, 
Jerzy Michalak i Kazimierz Wenta
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Wszystkie te przedsięwzięcia miały 
jeden cel – uświadomić parafianom, że 
rozbudowa kościoła pw. Św. Marcina 
wymaga nieustannego gromadzenia 
pieniędzy, że każdy sposób jest dobry, 
gdy w zamian za ofiarę ludzie otrzymują 
jakiś dar, że cegiełką na budowę może 
być i pojemniczek zrobionego domowym 
sposobem twarożku, i wzruszająco wy-
konana pieśń. Myślę, że nie kilkadziesiąt 
a kilkaset osób włożyło w przygotowanie 
święta swój czas, swoje talenty, swoje 
pieniądze. 15 sierpnia tego roku był 
dniem wyjątkowo pochmurnym, a potem 
deszczowym, to nie była festynowa pogo-
da. Jednak ogólny dochód ze wszystkich 
przedsięwzięć był niemały i wyniósł 
15.150 złotych. Za rok z pewnością bę-
dzie lepiej.

M.M.
Foto Maria Karolak

☞

Stoisko z ziołami

Podziękowania

CARITAS przy parafii św. Marcina w Siera-
kowicach składa serdeczne podziękowanie 
panu Dariuszowi Płotka, właścicielowi 
Agencji Reklamowej „Jo, to je to” mieszczą-
cej się w pawilonie „Pod Kłosami” w Siera-
kowicach przy ul. Kartuskiej, za nieodpłatne 
wykonanie banera reklamowego dla stoiska 
CARITAS-u z okazji festynu parafialnego pt. 

„Święto ziół i kwiatów”. Dochody uzyskane 

w tym dniu przeznaczono na rozbudowę 
kościoła parafialnego.

CARITAS przy parafii św. Marcina w Siera-
kowicach składa serdeczne podziękowanie 
pani Halinie Mielewczyk za przygotowanie 
wspaniałych gorących  potraw: bogracz i 
flaki, dla stoiska CARITASU z okazji fe-
stynu parafialnego z okazji „Święta ziół i 
kwiatów”.

Przepis na bogracz 
Halina Mielewczyk

Składniki:
1 kg wołowiny bez kości
1/2 kg pieczarek
1/2 kg ogórków kiszonych
5 l wody
1 Vegeta
6 kostek rosołu z kury
25 dag przecieru pomidorowego

Stoisko CARITASU oferowało na festynie  
smakołyki kulinarne: hot-dogi, bogracz, flaki, 

i gofry. Klientów obsługiwały przesympatyczne 
panie Danuta Zaworska i Aleksandra Konkol

Pani Ludka Marcińska sprzedawała gofry 
z dużą porcją bitej śmietany. 

Dzieci szybko poznały się na jej życzliwości

Foto Maria Karolak

3 jajka
1 szklanka mąki
pieprz i sól do smaku

Wykonanie:
Zagotować wodę z przyprawami. Wołowinę 
pokroić jak flaczki i włożyć do gotującego 
się wywaru. Gotować ok. pół godziny. 
Dodać do tego odgotowane i odcedzone 
pieczarki pokrojone w plasterki (1 pieczar-
ka na 8 części). Dodać ogórki pokrojone w 
drobne paski. Całość doprawić keczupem, 
przecierem pomidorowym, solą, pieprzem, 
można dodać ostrej papryki do smaku. Jaj-
ka mieszamy z mąką i robimy małe kluski, 
wrzucamy je łyżeczką do całości, gotujemy, 
mieszamy i odstawiamy. Smacznego!

Pani Halina zdradza przepis na przepyszny bogracz. Zapewniamy, że smak jest niepo-
wtarzalny, i na pewno warto pokusić się o spróbowanie tej potrawy przy najbliższym 
festynie. Naprawdę warto!

Koło Gospodyń Wiejskich z Paczewa składa serdeczne, 
z głębi serca płynące podziękowania wszystkim sponsorom i ofiarodawcom, 

którzy przekazali mnogość cennych darów na loterię fantową 
z okazji festynu parafialnego „Święto ziół i kwiatów”. 

Lista ludzi wielkiego serca jest bardzo długa. 
Każdemu z osobna składamy najserdeczniejsze podziękowanie.

KGW Paczewo
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Czar wspomnień 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sie-
rakowicach, jak co roku, zorganizowała w środę 2 
lipca  spotkanie z byłymi pracownikami. Spotkanie 
rozpoczęło się mszą św. w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Sierakowicach. Mszę św. koncelebrowali 
ks. proboszcz Marek Wera i ks. kanonik Bronisław 
Dawicki. Gospodarz parafii, witając wszystkich na 
uczcie eucharystycznej, podkreślił z uznaniem celo-
wość organizacji takich spotkań, w trakcie których 
myśli się i pamięta o osobach zmarłych, które w ten 
sposób zostają zaproszone na spotkanie i obdarowa-
ne najcenniejszym darem, jakim jest modlitwa. Ks. 
proboszcz wskazał, iż godnym uznania jest tworzenie 
więzi międzypokoleniowych, że zaprasza się i pamię-
ta o emerytach, którzy stanowią historię firmy, którzy 
budowali ją i tworzyli. 

Kolejnym etapem spotkania był obiad z kawą i cia-
stem w restauracji Jantar. W spotkaniu uczestniczył 
prezes GS Józef Formela i wiceprezes Mirosław 
Kuczkowski.

Spotkanie ożywiło wspomnienia i zacieśniło 
przyjaźnie. Uśmiechy, radosne twarze i serdeczne 
uściski przybyłych gości oddawały atmosferę tego 
spotkania.
„Gdy popatrzyłam na twarze osób - wróciły wspo-

mnienia sprzed lat, gdy GS-y były najważniejszą i pra-
wie jedyną firmą usługowo – handlową na terenie 
gminy. Pamiętam pana Leona Bigusa rozwożącego po 
Sierakowicach pieczywo wozem konnym, z którego 
roznosił się zapach ciepłego i jakże apetycznego 
pieczywa. Do sklepu po mleko szło się koniecznie 
z własną bańką. Pamiętam drogerię prowadzoną 
przez państwa Lewiczów; dom towarowy, w któ-
rym stoisko z butami prowadziła pani Irena Konkol, 
a w dziale z płaszczami i dywanami kierownikiem 
była pani Zofia Lis. 

Miło spotkać te osoby, które ożywiają wspomnie-
nia minionych lat; lat, które nie należały do łatwych. 
To były inne czasy, inni ludzie i inne zakupy! Na 
przykład prawie 40 lat temu istniał w GS-ach punkt 
skupu surowców wtórnych. Wówczas Polska miała 
rozwiązany problem segregacji odpadów. Dlaczego 
dzisiaj ten temat  jest tak trudny do rozwiązania? 
Może brakuje w naszym kraju prężnych GS-ów? Jest 
co wspominać!” 

Może warto byłoby zatrzymać tamten czas i utrwa-
lić wspomnienia emerytowanych seniorów Gminnej 
Spółdzielni?

M. Karolak
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„Rodzina Bogiem silna 
staje się siłą człowieka 
i całego narodu”.
                      J.P. II

Kto był inicjatorem zjazdu rodziny 
Myszków?

Pomysł dotarcia do korzeni rodu Mysz-
ków podsunęli dwaj synowie Jana i Agniesz-
ki Myszk – Stefan i Franciszek. Oni byli 
inicjatorami utworzenia drzewa genealo-
gicznego rodu. Ponieważ pomysł był godny 
uwagi i wzbudził moje zainteresowanie, 
zabrałem się za jego realizację wraz z sy-
nem Wiesławem. Praca była żmudna. Ob-
jechaliśmy osobiście wszystkich krewnych 
robiąc notatki i zachęcając do rodzinnego 
zjazdu. Mój udział polegał na sporządzeniu 
drzewa genealogicznego „w brudnopisie”. 
Komputerowym uporządkowaniem zebra-
nych dokumentów i organizacją zjazdu za-
jęła się córka Iwona Szymańska oraz wnuk 
Arkadiusz Penkowski i syn Wiesław.
Ile osób w rodzie udało się Panu na-
liczyć? 

Udało nam się zebrać aż 900 członków 
rodu.
Do jakiego pokolenia Państwo dotar-
liście?

Dotarliśmy i odszukaliśmy dokumenty 
do szóstego pokolenia w tył, czyli do roku 
1859 – to jest rok urodzenia Józefa Myszk. 
Pierwszy zjazd rodziny zorganizowaliśmy 
w 149 rocznicę jego urodzin.
Jak długo trwało opracowanie drzewa 
genealogicznego?

Wystarczył nam jeden rok intensywnej 
pracy przy życzliwości wielu osób. Trzeba 

przyznać, że nie wszyscy widzieli potrzebą 
takiego zjazdu; po dłuższych rozmowach 
i te osoby zapaliły się do pomysłu spotkania 
rodzinnego.
Ile osób wzięło udział w zjeździe ro-
dzinnym? 

Policzyliśmy, było nas ok. 270 osób.
Na okoliczność zjazdu wydaliście Pań-
stwo księgę rodu. Kto ją opracował 
i wydał?

Jak wspomniałem, materiały zbierałem 
wspólnie z synem Wiesławem. Nad szatą 
graficzną i wydaniem księgi pracowała 
córka Iwona, wnuk Arkadiusz i syn Wiesław. 
Na zjeździe okazało się, że księga cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i rozeszła się 
błyskawicznie. Zdecydowaliśmy się dodru-
kować kolejne egzemplarze. 
Kto koordynował spotkanie i był kon-
feransjerem?

Stroną organizacyjną spotkania zajęła się 
córka Iwona i wnuk Arkadiusz Penkowski. 
Trzeba przyznać, że przygotowali to profe-
sjonalnie. Na przykład, niby drobiazg, który 
znacznie ułatwił identyfikację członków 
rodu - przedstawiciele poszczególnych 
rodzin otrzymali kokardki w różnych kolo-
rach. Po kolorze kokardek przypiętych do 
ubioru, każdy doskonale rozpoznał, jaką 
gałąź rodu reprezentuje. Na stołach po-
stawiono napisy z imieniem przodka rodu, 
aby każdy uczestnik zjazdu wiedział gdzie 
zająć miejsce. U wejścia do sali zawieszo-
no schemat drzewa genealogicznego rodu 
Myszków. Przy tak licznym spotkaniu gości 
konieczne było nagłośnienie sali i koordyno-
wanie spotkania. Konferansjerzy przytaczali 
szczegóły z życia rodu, każda rodzina się 

przedstawiała. Spotkanie umilała kapela 
kaszubska „BURCZYBAS” Andrzeja Ol-
szewskiego. Prowadzący pomyśleli o wielu 
szczegółach organizacyjnych, które umiliły 
i ułatwiły spotkanie.
Kto odprawiał mszę św.? 

Mój wnuk, ks. Łukasz Kos, syn córki Te-
resy, w asyście ks. proboszcza Bronisława 
Dawickiego.
Kto był najstarszym członkiem rodu 
obecnym na zjeździe? 

Nie wypada kobietom wypominać wieku, 
ale najstarszym członkiem rodu obecnym 
na zjeździe była Anna Młyńska mająca 88 
lat, z domu Jelińska. Mieszka w Sierakowi-
cach przy ul. Mirachowskiej. Jej Mama była 
z rodu Myszków. Mówiąc o najstarszym 
członku rodu warto, dla kontrastu, wspo-
mnieć o najmłodszym członku w rodzie. 
Ciekawostką jest to, że w dniu zjazdu Iwo-
na – moja córka, została babcią. Urodziła 
się moja prawnuczka Iga. Tak więc Iga jest 
najmłodszym członkiem rodu, urodzoną 
w dniu zjazdu.
Z jakich miejscowości przybyli człon-
kowie rodu?

Ród Myszków wywodzi się z Kamie-
nicy Królewskiej. Jednak życie rozsiało 
rodzinę po całej Polsce. Na zjazd przybyli 
członkowie rodziny m.in. z Warmii, z Ust-

Wywiad z panem Wacławem Naczkiem

Zjazd rodziny Myszków

Pan Wacław Naczk i pani Zofia Myszk

Arkadiusz Penkowski i Iwona Szymańska 
prowadzący zjazd rodu Myszków

Pani Anna Młyńska – najstarsza uczestniczka zjazdu w otoczeniu rodziny
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ki, Warszawy, z gminy Stężyca, Sulęczyna, 
z Lęborka, Łeby.
Czy planowane są kolejne zjazdy 
rodu?

Tak, jak najbardziej! Pierwszy zjazd był 
tak miłym wydarzeniem rodzinnym, że 
postanowiono kontynuować spotkania rodu. 
W przyszłym roku przypada okrągła data 
dla rodu, bo 150 rocznica urodzin Józefa 
Myszk (ur. w 1859r). Pałeczkę organizacyjną 
przejęli potomkowie Jana Myszka (brata 
Józefa). Już trwają przygotowania do tego 
zjazdu.
Kto zaproponował zjazd w Dworku na 
Błotach?

Zastanawialiśmy się nad miejscem, 
gdzie pomieściłoby się przeszło 200 osób. 
Ponieważ właściciele Dworku na Błotach – 
Teresa i Zbigniew Stencel rozbudowali ten 
lokal o kolejne sale, zaproponowali zjazd 
rodziny właśnie u nich. Oni wzięli na siebie 
cały trud organizacyjny przyjęcia – od wy-
stroju lokalu, opracowania i przygotowania 
menu po miłą i sprawną obsługę przy-
jęcia. W tym miejscu pragnę, w imieniu 
uczestników zjazdu, podziękować Teresie 
i Zbigniewowi Stenclom za poniesiony 
i włożony trud organizacyjny tego pięk-
nego i ekskluzywnego przyjęcia. Dziękuję 
w imieniu wszystkich gości! Dworek na 
Błotach ma nie tylko przestrzenne i stylo-
we pomieszczenia, posiada również pełne 
uroku otoczenie. Zachwycał nas ogród na 
tle stylizowanych ruin. Spotkanie umilała 
kapela kaszubska „BURCZYBAS” Andrzeja.
Olszewskiego i orkiestra, która bawiła go-
ści do świtu. Ostatni goście bawili się do 
4 rana, więc można przypuszczać, że byli 
dobrze ugoszczeni i czuli się doskonale. 
Jak poradziliście sobie Państwo z kosz-
tami zjazdu? Czy jest to wysoki koszt?

Ogólny koszt spotkania na pewno był 
wysoki. Każdy uczestnik zjazdu ponosił 
koszt za siebie. Rodziny płaciły koszty po-
częstunku od osoby.
Czy zjazd spełnił Państwa oczekiwa-
nia? 

Zjazd wywołał kilka zabawnych sytuacji. 
Nagle mąż z żoną odkryli, że mają wspól-
nych przodków, o czym nie wiedzieli, i że są 
ze sobą spokrewnieni w którymś pokoleniu. 
Kilka osób zaczęło szukać swoich przod-
ków ze strony współmałżonka. Ogólnie, 
zjazd rodziny był odebrany bardzo dobrze, 
z radością, a nawet z entuzjazmem. Widząc 
wielkość swojego rodu, nabiera się dumy 
i pokory. Dumy z tego powodu, że rodzina 
jest tak liczna i czuje się jej siłę. Pokora 
rodzi się z poczucia odpowiedzialności za 
swoją rodzinę. Trafne były słowa Papieża 
Jana Pawła II, które były myślą przewodnią 
zjazdu: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą 
człowieka i całego narodu”.

Wywiad przeprowadziła 
Maria Karolak

Foto:  Maria Karolak

Gałąź rodu Myszków reprezentowana najliczniej na zjeździe rodu

Trzy pokolenia rodziny Stenclów –od prawej: 
właściciel Dworku na Błotach  -Zbigniew Stencel, Ewa i Roman Stencel

Właścicielka Dworku na Błotach Teresa Stencel 
z ukochaną pociechą

Księga rodu cieszyła się 
dużym zainteresowaniem

Najlepiej bawią się dzieci
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Strugi ulewnego deszczu nie zniechęciły wielbicieli starych motocykli. Zgodnie 
z zapowiedzią 16 sierpnia po południu rozpoczął się IV Zlot Starych Motocykli. 
W imprezie uczestniczyło ok. 40 właścicieli jednośladów. 

Mimo niesprzyjającej aury odbyły się konkursy wolnej jazdy na motocyklach, 
jeździe ze szklanką wody oraz na najładniejszy i najstarszy pojazd. Zwycięzcą 
w pierwszej konkurencji został Paweł Pawłocki. Posiadaczem najstarszego pojazdu 
okazał się Adam Zdanowski z Gdańska, który przyjechał na motocyklu DNIEPR 
z 1959 roku. Trzyosobowa komisja zadecydowała, ze najładniejszym motorem 
jest Junak pana Kazimierza Gotowskiego z Sierakowic. Zwycięzcy konkursów 
w nagrodę otrzymali tabakiery. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Łzy. Na ten koncert wielu czekało z niecierpli-
wością i nie zawiedli się. Było to wspaniałe, niezapomniane widowisko. Przed 
sceną, mimo deszczu, zebrało się ok. dwa tysiące osób. 

A.K.
Foto: Teresa Kustusz

IV Zlot Starych Motocykli 
i Noc pod Gwiazdami

Anna Wyszkoni z zespołu „Łzy”
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Konferencja prasowa 
V Europejskich 
Spotkań z Muzyką
We wtorek 15 lipca 2008 r. o godz. 13 w Urzędzie 
Gminy w Sierakowicach odbyła się konferencja 
prasowa poświęcona V. Europejskim Spotkaniom 
z Muzyką. Przedstawicielom prasy i radia wręczono 
materiały i program oraz informacje o imprezach 
towarzyszących. 

Konferencję rozpoczął zastępca wójta Zbigniew 
Fularczyk informując o tym znaczącym dla naszego 
środowiska wydarzeniu artystyczno – kulturalnym, 
któremu towarzyszy Festiwal Kultury Łowieckiej. Po 
raz pierwszy V Europejskie Spotkania z Muzyką mia-
ły nowego partnera, którym jest gmina Somonino. 

Wójt Gminy Tadeusz Kobiela poinformował, że 
w tym roku organizatorami Spotkań z Muzyką jest 
Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, Pomorskie 
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowiec-
kiej oraz Centrum Myśliwskie Zamku w Gniewie. 
Podkreślił, że jest zadowolony z popularyzacji kultury 
łowieckiej, która rodziła się i kształtowała od zarania 
państwa i w czasach królewskich, która ma bogatą 
tradycję i jest kulturą z wyższej półki. O kulturze 
łowieckiej do tej pory niewiele się mówiło. Odbywa-
ła się jedyna impreza myśliwska w roku, jaką była 

„Biesiada myśliwska” organizowana przez Bronisława 
Lisa w Mirachowie.

Wójt powitał Wójta Somonina i wyraził radość, 
że gmina Somonino włączyła się w organizację 
Festiwalu Kultury Łowieckiej. Następnie oddał głos 
Irenie Kulwikowskiej - dyrektorowi GOK-u, która 
przedstawiła szczegółowy program  V Europejskich 
Spotkań z Muzyką. Zapraszając do udziału w Fe-
stiwalu Kultury Myśliwskiej podkreśliła, że będzie 
również okazja do zakupu unikatowej biżuterii 
i przedmiotów wykonanych z poroża, będzie można 
obejrzeć i podziwiać łowieckie eksponaty, a także 
zakupić nalewki i miody pitne. Będzie dla każdego 
coś interesującego - coś dla ducha i ciała.

Wójt Gminy Somonino zaprosił mieszkańców na-
szej gminy do poznawania walorów gminy Sominino 
przy okazji uczestnictwa w Festiwalu. Partnerstwo 
Somonina poszerza teren Festiwalu. W ten sposób 
impreza obejmuje dwa okręgi łowieckie – Gdański 
i Słupski.

Zastępca Wójta Zbiegniew Fularczyk zachęcał do 
zainteresowania się kulturą myśliwską i łowiecką. 
Wyjaśnił, że kultura myśliwska i łowiecka, to nie tylko 
polowania i odstrzał dziczyzny – to bardzo szeroko 
rozumiana kultura, która  towarzyszyła codziennemu 
życiu dworskiemu. Należy przybliżać społeczeństwu 
kulturę łowiecką i ukazywać jej bogactwo, ponieważ 
odstrzał zwierzyny to zaledwie jeden z aspektów 
bogatej kultury myśliwskiej i  łowieckiej. Na kultu-
rę łowiecką składają się m.in. kuchnia myśliwska, 
piosenki, np. „Szła dzieweczka do laseczka”, cha-
rakterystyczna muzyka, śpiewy, trofea myśliwskie, 
malarstwo, rzeźba oraz przystosowane do użytku 
poroża, skóry i kości.

Maria Karolak

V Europejskie 
Spotkania z Muzyką 
i Festiwal Kultury 
Łowieckiej 
Minęło pięć lat odkąd Gminny Ośrodek Kultury, wspólnie z Pomorskim To-
warzystwem Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej, zorganizował zupełnie 
nową imprezę kulturalną dla mieszkańców naszej gminy. Przez cztery edycje 
współgospodarzem tego przedsięwzięcia była gmina Żukowo, a od tego roku – 
gmina Somonino. Europejskie Spotkania z Muzyką i Festiwal Kultury Łowieckiej 
zastąpiły Festiwal Folkloru, którego przez szereg lat nasza gmina była współ-
organizatorem. 

Organizatorzy ESM za główny cel postawili sobie promowanie różnorodnej 
muzyki, nie tylko folklorystycznej, ale także myśliwskiej. „Zdajemy sobie sprawę, 
że kultura łowiecka jest kulturą elitarną, gdyż dla przeciętnego odbiorcy jest mało 
znana i mało dostępna – mówi Irena Kulwikowska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach. – Rytuały związane z polowaniem czy myśliwskimi 
uroczystościami, są bardzo bogate i piękne. Chcemy pokazać, że myślistwo to 
nie tylko strzelanie do zwierzyny. To także dbałość o przyrost zwierzyny i troska 
o nią, to także sztuka, np. malarstwo, rzeźba, czy różnego rodzaju wyroby z po-
roża.” Organizatorzy nie chcieli tworzyć kolejnego festiwalu folklorystycznego 
i konkurować z podobnymi wydarzeniami. „Myślę, że pomysł był trafiony, gdyż 
impreza została zaakceptowana” – dodaje pani Irena.

Tegoroczne Europejskie Spotkania z Muzyką i Festiwal Kultury Łowieckiej 
odbyły się w dniach 25-27 lipca. Występy zespołów odbyły się na scenach 
w Sierakowicach, Somoninie i gdańskim Jarmarku św. Dominika. Inauguracja 
trzydniowego święta folkloru i muzyki myśliwskiej odbyła się w Sierakowicach 
w piątek 25 lipca mszą św. hubertowską odprawioną przy Ołtarzu Papieskim. 
Mszę wspólnie sprawowali: ks. Bronisław Dawicki – proboszcz parafii św. 
Marcina i ks. Andrzej Kos – diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych. Ks. 
A. Kos w homilii poruszył kwestie ochrony przyrody. „Człowiek nie po to jest 
koroną stworzenia, aby się wywyższał, ale aby odpowiedzialnie dbał o Boże 
dzieła” – mówił. 

Po mszy ulicami Sierakowic przemaszerowały poczty sztandarowe  kół łowiec-
kich, grupy myśliwskie oraz zespoły folklorystyczne. W amfiteatrze Szerokowidze 
uroczystego otwarcia festiwalu dokonali wójtowie obu gmin – Tadeusz Kobiela 
i Mieczysław Flisikowski. 

Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się występy. Najpierw swoje umiejętno-
ści zaprezentowało, goszczące już od trzech lat na Spotkaniach, Towarzystwo 
Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej z Warszawy. Pokaz akrobacji 
na koniach wzbudził zachwyt publiczności. Po pokazie sprawności jeździeckich, 
publiczność miała okazję wysłuchać koncertu muzyki myśliwskiej w wykona-
niu zespołów „Capella Zamku Rydzyńskiego”, „Hubertus” i „Jantar”. Kolejnym 
punktem programu był pokaz powożenia psim zaprzęgiem w wykonaniu Klubu 
Sportowego Psich zaprzęgów „Biały Kieł” z Pomiechówka. Potem rozpoczęły się 
prezentacje zespołów folklorystycznych z Polski, Ukrainy i Serbii. 

Drugiego dnia Europejskich Spotkań z Muzyką zespoły koncertowały w Ostrzy-
cach, gdzie odbył się także V Kaszubski Przegląd Pieśni Myśliwskiej. W tym 
czasie w Sierakowicach myśliwi–sygnaliści brali udział w V Konkursie o Fanfarę 
Żurawia i V Kaszubskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich. 

W niedzielę koncertami „Barwy Folkloru” i „Pieśń myśliwska” na gdańskim Jar-
marku św. Dominika zakończyła się największa sierakowicka impreza mijającego 
lata. Przez dwa dni towarzyszyły jej kiermasze twórców ludowych, park zabaw 
dla dzieci, prezentacja kuchni kaszubskiej i myśliwskiej przygotowanej przez koło 
gospodyń wiejskich z Paczewa, bicie okolicznościowych monet, promocja książki 
senatora Andrzeja Grzyba oraz prezentacja kowalstwa artystycznego. ☞



14 8 (218) sierpień 2008WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

W Gminnym Ośrodku Kultury do 12 września 
czynne będą wystawy przygotowane na okoliczność 
Festiwalu Kultury Łowieckiej. Prezentowane są na 
nich trofea myśliwskie Marka Mejny z Sierakowic, 
wyroby z poroża Kazimierza Kręckiego i obrazy 
Janiny Kręckiej z Chmielna. Obejrzeć można także 
eksponaty naszych twórców ludowych – rzeźbę 
Zenona Peplińskiego z Sierakowic, a także robótki 
ręczne Anny Gojtowskiej z Sierakowic. Wystawę 
otwarto 15 lipca. 

Podczas Europejskich Spotkań z Muzyką nie 
dopisała, niestety, publiczność. Organizatorzy zasta-
nawiają się, co jest powodem tak niskiej frekwencji. 
Zapraszamy naszych Czytelników do dyskusji i wyra-
żania opinii na temat tej imprezy. Swoje spostrzeżenia 
można kierować do organizatora, czyli Gminnego 
Ośrodka Kultury (goksce@poczta.onet.pl) i naszej Re-
dakcji (wiadomosci@sierakowice.pl) lub zamieścić na 
stronie internetowej gminy (www.sierakowice.pl). 

A.K.

Oto krótka prezentacja zespołów 
występujących podczas V Europejskich Spotkań 
z Muzyką i Festiwalu Kultury Łowieckiej.

Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej 
Polskiego Związku Łowieckiego Capella Zamku 
Rydzyńskiego powstał w 1985 r. Kierownikiem ze-
społu jest Mieczysław Leśniczak. Capella to kwintet 
instrumentów dętych blaszanych – dwie trąbki, róg, 
puzon i tuba. Zespół tworzą absolwenci poznańskiej 
Akademii Muzycznej na co dzień pracujący w orkie-
strach symfonicznych Poznania. Poza koncertami 
w zamkach i pałacach, katedrach i salach koncerto-
wych w kraju i za granicą, zespół występuje w radiu 
i telewizji oraz bierze udział w licznych festiwalach. 
Capella proponuje muzykę na każdą okazję, w reper-
tuarze ma utwory  renesansu i baroku, patriotyczne 
i wojskowe, myśliwskie, popularne i rozrywkowe - od 
walca po Beatlesów.

Zespół Trębaczy Myśliwskich „Jantar” z Cewic 
działa przy Nadleśnictwie Cewice. Pierwotny skład 
zespołu tworzyli: Ewa Tryba, Tomasz Borsuk, Piotr 
Majkowski i kierownik - nauczyciel Wiesław Keller. 
W późniejszym terminie dołączyli Michał Malek, 
Paulina Marszk, Mariusz Doliński i Paweł Borsuk. 
To 8-osobowy, podstawowy skład zespołu. Zespół 
co roku uczestniczy w konkursach sygnałów i mu-
zyki myśliwskiej: od regionalnych począwszy , a na  
sztandarowym, ogólnopolskim „O Róg Wojskiego” 
skończywszy. Tworzy oprawę wielu imprez myśliw-
skich, leśnych i polowań grając sygnały i utwory 
muzyki myśliwskiej.    

Zespół Muzyki Myśliwskiej Hubertus Koła Ło-
wieckiego Cyranka w Sztumie i Kwidzyńskiego 
Centrum Kultury. Kwintet dęty Hubertus powstał 
w listopadzie 2001r. w Kwidzynie. Trzy lata później 
nawiązał współpracę z Kołem Łowieckim Cyranka 
w Sztumie. Na IX Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów 
Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w Tucholi gościnnie 
dołączyła wokalistka Ewa Niżnikowska. Od tego 
momentu zespół zmienił kierunek tworząc grupę 
instrumentalno-wokalną. Zespół Hubertus uczestni-
czy w wielu przeglądach muzyki myśliwskiej oraz 

☞
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uświetnia imprezy okolicznościowe związane z bracią 
myśliwską.

Folklorystyczny Zespół „Górski Kwiat” działa 
przy Domu Kultury wsi Uzyn w rejonie Iwano-Fran-
kowskim na Ukrainie. Grupa powstała w grudniu 
1983 roku. Jej założycielkami były panie Maria Ba-
żaliuk i Oksana Łaskiwska-Szałauta. Kierownikiem 
zespołu jest Maria Borkowska. Zespół koncertuje 
w gminie i rejonie, w teatrze muzyczno-dramatycz-
nym oraz w filharmonii. W repertuarze posiadają 
narodowe pieśni ukraińskie, pieśni kompozytorów 
ukraińskich oraz polskie pieśni narodowe. Swoim 
śpiewem zaszczepiają młodemu pokoleniu miłość 
do muzyki.

Zespół akordeonistów z Saint Ghislain w Belgii 
tworzą Antonio Orso, Milan Sretenovic, Noella 
i Bertrand Soyez. Zespół pochodzi ze szkoły „Echo 
de l’Accordéon” z Tertre. Ich profesorem był Franz 
Italo, dzięki któremu zdobyli nagrody narodowe 
i międzynarodowe. Uczestniczyli również w wielu 
konkursach za granicą. Antonio Orso zdobył w róż-
nych kategoriach 6 tytułów mistrza Europy i 5 razy 
tytuł mistrza Belgii. Po śmierci F. Italo, Antonio Orso 
przejął kierownictwo szkoły. W Belgii akordeon jest 
instrumentem bardzo popularnym. 

Kulturno Umetnicko Društvo „Mladost” z Ser-
bii – zespół powstał w 1992 roku. Prezentuje tańce 
i pieśni folklorystyczne wszystkich regionów Serbii. 
Repertuar w doskonały sposób prezentuje ducho-
wość i bogatą kulturę narodów zamieszkujących od 
stuleci te tereny. Zespół występował m.in. w: Grecji, 
Rumunii, Polsce, Ukrainie, Belgii, Włoszech, Francji, 
Brazylii. 

Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Tu-
chlińskie Skrzaty działa od 1984 roku przy Szkole 
Podstawowej w Tuchlinie pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury. Tworzą go dzieci w wieku 6-13 
lat oraz kapela złożona z dorosłych. Żywiołowy ta-
niec i śpiew, który prezentują, ukazuje dawne życie 
mieszkańców pięknej kaszubskiej krainy. W okresie 
20-letniej działalności zespół zaskarbił sobie duże 
uznanie, o czym świadczą przyznane mu nagrody 
i wyróżnienia. Zdobył m.in. czterokrotnie I miejsce 
w wojewódzkich konkursach zespołów folklory-
stycznych, Medal Stolema oraz honorowy tytuł Za-
służony dla Gminy Sierakowice. Tuchlińskie Skrzaty 
są ambasadorem kultury kaszubskiej prezentując ją 
szeroko w kraju i poza jego granicami. Kierownikiem 
zespołu jest Jarosław Jóskowski, instruktorem mu-
zyki - Jan Baska, choreografem - Irena Warmowska.  

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
powstał w 1980 roku z inicjatywy władz gminny, Zrze-
szenia Kaszubsko Pomorskiego i Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”. Obecnie zespół działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, który 
w dużym stopniu finansuje jego działalność. Repertu-
ar jest bardzo zróżnicowany. Poza bogatą prezentacją 
folkloru kaszubskiego opisującego piękno kaszubskiej 
krainy, zespół prezentuje folklor łowicki i krakowski. 
Wszędzie, gdzie odbywają się koncerty, publiczność 
żywiołowo i z wielkim zainteresowaniem odbiera ☞

ˇ
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wykonywany program. Obecnie zespołem kieruje 
Irena Kulwikowska, dyrektor GOK-u. Na przełomie 
maja i czerwca 2008 r. zespół uczestniczył w XXV 
Światowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 
w Saint Ghislain w Belgii.

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Biały Kieł” 
z Pomiechówka został oficjalnie zarejestrowany 
jako jeden z pierwszych w Polsce i działa od marca 
1997 roku. Jest klubem otwartym, tj. dopuszczającym 
do udziału w treningach i wyścigach wszystkie psy, 
bez względu na rasę i wpis do Ksiąg Rodowodowych. 
Obecnie w Klubie trenuje ponad 50 zawodników 
– seniorów i juniorów, nie tylko z Pomiechówka 
i okolic, ale z terenu całej Polski. „Biały Kieł” jest 
członkiem założycielem Polskiego Otwartego 
Związku Stowarzyszeń Sportu Psich Zaprzęgów, 
który jest jedyną w Polsce organizacją będącą 
uprawnionym do głosowania członkiem European 
Sled Dog Racing Association (ESDRA) oraz Interna-
tional Federation of Sleddog Sport (IFSS). IFSS jest 
największą organizacją światową istniejącą od 1985 
roku, która aktywnie działa na rzecz uznania psich 
zaprzęgów jako jednej z dyscyplin olimpiady zimowej.  

Towarzystwo Upowszechniania Tradycji 
i Kultury Staropolskiej z Warszawy prezentuje 
pokazy tradycyjnego polowania z chartami, husarię, 
dżygitówkę oraz pościg chartów za sztucznym za-
jącem. Dodatkową atrakcją są XVII wieczne stroje 
uczestników.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Mali Hopo-
wianie powstał w 2004 r. Działa przy GOK w So-
moninie i Szkole Podstawowej w Egiertowie, która 
jest jego siedzibą. Członkami zespołu są dzieci klas 
IV-VI. Zespół prezentuje tradycyjne tańce i pieśni 
kaszubskie. Występuje w strojach stylizowanych na 
stroju kaszubskim z końca XIX w. Kierownikiem 
zespołu jest Katarzyna Patoka. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta gminy Sierakowice
Działa od 1 marca 2006 r. Liczy 22 członków w wieku od 6 do 27 lat. Orkiestra 
uświetnia uroczystości lokalne, powiatowe oraz wojewódzkie. Koncertowała 
m.in. w Somoninie, Gdańsku, Gniewinie, Szemudzie, Pszczółkach, Łebie i So-
bowidzu. Kierownikiem orkiestry jest Andrzej Szczypiorski, a kapelmistrzem 
Hubert Szczypiorski. 

Opracowano na podstawie materiałów GOK Sierakowice 

Foto Mirosław Chaber i Agnieszka Król

☞
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Wystawy w Gminnym 
Ośrodku Kultury
Do 12 września br. można jeszcze oglądać wystawy 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. 
Uroczyste otwarcie wystaw odbyło się 15 lipca przy 
udziale licznie zaproszonych gości z gminy i powiatu. 
Wystawa jest elementem programowym Festiwalu 
Kultury Łowieckiej V Europejskich Spotkań z Muzy-
ką. Na wystawę złożyły się trofea myśliwskie Marka 
Mejny z Sierakowic, wyroby z poroża Kazimierza 
Kręckiego z Chmielna i malarstwo Janiny Kręckiej 
z Chmielna. W ramach wystawy dzieł twórców lu-
dowych można podziwiać haft i szydełkowanie pani 
Anny Gotowskiej z Sierakowic oraz rzeźby Zenona 
Peplińskiego.

Zachęcam i zapraszam do obejrzenia eksponowa-
nych trofeów myśliwskich, rzeźb z poroża, malarstwa, 
rękodzieła pani Anny i rzeźb pana Zenona. Wysta-
wa jest godna uwagi, a eksponaty warte obejrzenia. 
Zapraszam!

Maria Karolak
Zbigniew Suchta, wójt Tadeusz Kobiela i pułkownik Edmund Kwidziński 

podziwiają wyroby z poroża

Pan Zenon Pepliński ze swoją rzeźbą
Pani Anna Gotowska z zainteresowanymi jej wyrobami sołtysami: 

Andrzejem Kreftą i Ryszardem Toruńczakiem

Pani Janina Kręcka z Chmielna – autorka wystawianego malarstwa – i ks. Bronisław Dawicki



18 8 (218) sierpień 2008WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Historia pod psem
„Ech, żeby tak można było to wszystko capnąć w obiektyw… Ale 
się nie da, więc łap lub cap(?), co się da!” – gadam do siebie, cał-
kowicie otumaniony widokami, które oglądam, idąc krętą ulicą 
kamiennego miasta w Kapadocji. Przez głowę przebiega mi myśl, 
że nawet gdybym  zdobył się na szczyt literackiego języka i naro-
bił setki zdjęć typu „cud miód”, to i tak wszystko to pozbawione 
byłoby zapachów, temperatury, kurzu, odgłosów, których można 
doświadczyć jedynie na własnej skórze, czyli będąc osobiście tu. 
I teraz. Za chwilę bowiem wiele się zmieni: zajdzie słońce, na ulicę 
wyjdzie więcej ludzi, którzy pochowali się w domach przed upałem, 
gotowym usmażyć jajo na patelni wystawionej przez okno. 
„Strzelam” więc aparatem to tu, to tam, zerkając nad nim drugim 

okiem na „moją” grupę, która niebezpiecznie znika mi co chwila 
za rogiem jakiegoś budynku. „Spiesz się chłopie, bo jak się zgu-
bisz , będzie wstyd, jak amen w pacierzu!.” Chłop przyspiesza i za 
chwilę jest już w całej gromadzie, która przystanęła czekając na 
maruderów (hm – czyli na mnie). Prawie nikt nie zwrócił uwagi 
na fakt mojej obecności. „Głupio jakoś” – myślę sobie. „Ja galopuję 

z wywieszonym językiem, a tu zero reakcji?!”. Towarzysze podróży 
stali zbici w „kupę”, a z tej „kupy” doszedł do mnie piskliwy, pełen 
boleści głos: „Pieseczku malutki! Bidulko ty wychudła! Jaka biedzina 
z ciebie! Jeść ci nie dają, okrutnicy!!!” (było tam tego więcej, w ten 
sam deseń). Zaintrygowany wcisnąłem się w „kupę” – w jej środku 
leżał pies. Pies, jak pies. Nie mam pojęcia 
jaka to rasa – akbasz, karabasz, kangal, 
czy też zwykły kundel. Fakt – spasiony 
nie był. Nie sprawiał jednak wrażenia 
zbyt zbolałego tym faktem. Wycofałem się 
nieco zniesmaczony, bo nie lubię takiego 
świergolenia zaprawionego infantylnym 
roztkliwianiem się nad zwierzęciem. Nie 
znaczy to, że nie rusza mnie katowanie 
zwierząt, ale nie dołączam także do tych, 
którzy twierdzą, że jak gospodarz przy-
łoży parę razy koniowi batem, to tenże 
jest prześladowany! Pewnie lepiej byłoby, 
gdyby to koń przyłożył gospodarzowi po 
tyłku. Z takimi myślami wdrapałem się na 

Pysanka z wizytą w urzędzie
Ukraiński zespół Pysanka w ubiegłym roku był gościem Europejskich Spotkań 
z Muzyką. Podczas tegorocznej wizyty w naszej gminie swoim występem uświetnił 
festyn w parafii św. Marcina. W przeddzień koncertu, 14 sierpnia, dziewczęta 
wspólnie z opiekunami były gośćmi wójta Tadeusza Kobieli. Spotkanie odbyło 
się w budynku urzędu gminy. 

Młodzi lwowianie zostali ciepło i serdecznie powitani przez wójta. Na jego 
prośbę zaśpiewali pieśń ze swojego repertuaru. Później zwiedzili urząd osobi-
ście oprowadzani przez gospodarza gminy. Pan wójt pokazał, gdzie znajdują się 
poszczególne referaty i przybliżył ich główne zadania. Na sam koniec goście 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

A.K.
Wójt Tadeusz Kobiela i Ołena Wowk – opiekunka zespołu 

i jednocześnie dyrygent
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Opowiadanie 

Bal charytatywny
– A teraz panie proszą panów! – zawołał pan Zbyszek, konferansjer 

(na co dzień wuefista).
I tak oto burmistrz stanął oko w oko z panią B., która porwała 

go w tan.
Pani B. była ostatnią osobą, którą burmistrz miałby ochotę 

widzieć. Ciągle jeszcze zdarzało mu się budzić w środku nocy 
z przerażeniem, bo śniła mu się ona jako duch – zjawa w urzędzie 
miasta. Burmistrz przypłacił owe wypadki utratą wewnętrznego 
spokoju.

– Panie burmistrzu, może jednak skorzystałby pan z naszej ofer-
ty? Mamy w promocji sosny wysokogórskie, kosodrzewinę, mech 
skalniakowy…

– Raczej nie – odparł burmistrz.
– Więc nie mówi pan zdecydowanie nie? – ucieszyła się pani B.
– Mówię – powiedział burmistrz i z nieskrywaną przyjemnością 

popatrzył, jaką przykrość robi tym swojej tancerce. – Że też się 
pani nie przebrała! – zauważył kwaśno. – Kostium chyba jeszcze 
pani ma?

– Ach, nie. Był już sfatygowany…
– Trzeba było przyjść do mnie, znalazłbym jakieś prześcieradło.
– Panie burmistrzu! Co też pan mówi! Ja i pańskie prześcieradło! 

To byłby skandal! Co na to pańska żona?! Dzieci?!
Burmistrz przygryzł wargi.
– Chyba nie chciał się pan wykazać seksistowskim poczuciem 

humoru?
– Ależ skąd! – odparł poirytowany burmistrz. A po chwili dodał 

– Ta peruka… to chyba nie był skalp?
– Panie burmistrzu, za kogo mnie pan ma! Jestem słabą niewiastą, 

a nie okrutnym bandytą!
– Już dobrze, już dobrze, pani B., pani sobie daruje sceny.
– Perukę pożyczyłam z teatru Anita. Moja córka uczy się w szkole 

aktorskiej.
– Zdolności ma pewnie po pani – powiedział z przekąsem bur-

mistrz.
– Niewykluczone – z zagadkowym uśmiechem odparła pani B., 

a po chwili przystąpiła do rzeczy. – Panie burmistrzu, w naszym 
miasteczku nie ma teatru.

– Wiem o tym – powiedział burmistrz.
– A nie pomyślał pan o utworzeniu takiej placówki?
– Kultura, pani B., sama na siebie nie zarobi. Do kultury trzeba 

ciągle dokładać. Nikt z trzeźwą wyobraźnią biznesową się na to 
nie zamierzy. A ja nie jestem wujkiem z Ameryki. Dysponuję pie-
niędzmi publicznymi. Niech pani założy prywatną scenę. Ma pani 
kapitał z ogrodnictwa.

– Pomyślę o tym. A oto moja Anita! – powiedziała pani B. i bur-
mistrz ujrzał, parząc od góry: turban, podkoszulek, łowicką spódnicę 
i góralskie kierpce. – Indywidualistka! – objaśniła pani B.

– Ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszy strój karnawało-
wy! – wykrzyknął pan Zbyszek i muzyka ucichła. – W kategorii 
Oszczędność zwycięża pani Aldona X.!

Na scenę z uśmiechem weszła wyróżniona kobieta w bluzce na 
ramiączkach, z głębokim dekoltem, odsłaniającą plecy i brzuch 
oraz w kusej przepasce na biodrach.

– Ach, miło mi, miło mi. Dziękuję serdecznie!
– Proszę powiedzieć, czy na swój strój zużyła pani pół metra 

materiału? – spytał pan Zbyszek. – Chyba nie – odpowiedział 
sobie sam. – Tanim kosztem można się pięknie ubrać! Natomiast 
w kategorii Praktyczność zwycięża pani Janeczka Y.! Oto czarny 
kostium na każdą okazję: imieniny, delegacja pogrzebowa, sylwester. 
Klasyczny krój, klasyczny wdzięk. Oklaski!

Rozległy się okrzyki wyrażające aplauz.
– W kategorii Ekstrawagancja zwycięża Anita B.! Prosimy na 

podium! Proszę ujawnić, czy nie jest pani zbyt gorąco w tym in-
trygującym turbanie?

– Owszem, jest – wyznała Anita. – Ale za to jaki efekt!
– Bijemy brawo! – zarządził pan Zbyszek. – A w kategorii Naj-

piękniejsza Kreacja od lat niezmiennie zwycięża nasza droga pani 
burmistrzowa! Dobrze pomyślane: trzeci rok w tej samej kreacji 
– trzeci raz główna nagroda balu. Proszę państwa – oklaski!

Żona burmistrza prezentowała się rzeczywiście dobrze. Jej 
suknia była na tyle luźna, że mogła ją ubrać na bal nawet za pięć 
lat, licząc na główną nagrodę, oczywiście gdyby jej mąż przeszedł 
w wyborach na kolejną kadencję. 

Następnie przystąpiono do licytacji prezentów, jakie burmistrz 
otrzymał w zeszłym roku na urodziny od wdzięcznych mieszkań-
ców i wspaniałomyślnie oddał pod młotek: rzeźbiona skrzynia 
poszła za tysiąc złotych, podnóżek zrobiony z myślą o wygodzie 
nóg burmistrza podczas pracy przy biurku – za trzysta, wełniane 
skarpety za dwieście itd., itd. Kwota z licytacji wyniosła w sumie 
sześć tysięcy złotych (o tysiąc więcej niż w roku ubiegłym).

Bal charytatywny był bardzo udany. Orkiestra grała do rana, 
tancerze tańczyli pijani muzyką (a jakże). Przez cały rok będzie 
co wspominać!

Jan K.

pobliską skarpę. Tłumek zaczął się rozchodzić. Przy psie pozosta-
ła jedynie biadoląca pani. Odwróciłem od niej wzrok i wówczas 
spostrzegłem chłopca. Zauważył nas z domu, więc zgarnął parę 
małych rzeźb i dalej do turystów! Może mama mu kazała, a może 
to była jego mała inicjatywa? Kto wie? Miał jednak pecha. Podszedł 

do pani „od psa”. Słyszałem, jak jej propo-
nuje zakup owocu swej (prawdopodobnie) 
pracy, oczekując za to tyyyyyyyycieńkiej 
zapłaty. Akurat! Pewnie mógłby przed nią 
klęczeć, a i tak przegnałaby go, jak… O, nie. 
Z pieseczkiem tak by nie postąpiła – on 
jest milusi, a chłopiec jest be! 

Zaleciało mi to zachodnią mentalno-
ścią, która na piedestał stawia zwierzę, 
a z człowieka czyni istotę o tyle pożytecz-
ną, o ile przynosi zysk. Stąd też z miesz-
kań obywateli UE częściej dochodzi miau-
czenie, szczekanie, kwikanie i beczenie 
(pająki i węże też tam można spotkać, 
ale one nie są zbyt rozmowne), niż głos 

dziecka. A jeżeli ono już jest, to proces jego wychowania polega 
na usuwaniu mu z drogi wszelkich trudności. W ten sposób, dla 
nastoletniego człowieka, przyszycie guzika stanowi wyzwanie, wy-
magające instrukcji obsługi, a skopanie przydomowego ogródka, 
to już zamach na jego wolność, graniczący z prześladowaniem. 
Ot, rośnie sobie taki mały snobek w przekonaniu, że wszystko 
mu wolno. Krótko mówiąc – nieźle się pokiełbasiło w zachodnich 
mózgach! Wykonują bowiem obyczajowe salto mortale i próbują 
do niego namówić społeczeństwa, w których jeszcze wszystko jest 
na swoim miejscu: pies w budzie, a kot na płocie! Dzieciak zaś 
wie, że za głupi wybryk tata może przełożyć przez kolano. I nic 
się od tego nie rozleci. Ręce więc precz, wyznawcy zachodniej 
politycznej poprawności, od takich właśnie narodów! Jeżeli bo-
wiem uda się wam i je zglobalizować, to nikt, jako turysta, nimi 
się nie zainteresuje. Nawet pies z kulawą nogą. Bo i po co, skoro 
będzie tam tak samo, jak tu…   

 
Ps. Nad osłami z Kapadocji proszę się nie rozczulać: są odżywia-
ne!

Augustyn 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008

19 -21 września 
„ZIEMIA W TWOICH RĘKACH”
Gmina Sierakowice włącza się w ogólnoświatową akcję SPRZĄTA-
NIER ŚWIATA 2008. Zachęcam zakłady pracy, instytucje, szkoły 
i sołectwa do włączenia się w tę, jakże potrzebną naszemu środo-
wisku, akcję. Tegoroczne hasło akcji brzmi ZIEMIA W TWOICH 
RĘKACH.

Poniżej zamieszczam informacje, jak spojrzeć na własny dom 
i mieszkanie pod kątem ochrony środowiska. Może warto skorzy-
stać z propozycji.

Dom przyjazny dla środowiska 

• Dom „zrób” na miarę. Własny domek czy mieszkanie nie 
muszą być ciasne. Warto jednak skroić je na miarę autentycznych 
potrzeb. Ogrzewanie i oświetlanie zbędnej powierzchni to dodat-
kowe zużycie energii. 
• Inwestuj w ciepło. Zaprojektuj dom energooszczędny: ocieplony, 
z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi lub wiatrakiem. To 
prawda - kosztuje on blisko 10 proc. więcej, szybko zaoszczędzisz 
jednak do 90 proc. na ogrzewaniu. 
• Otwórz okno na świat. Naprawdę, zwłaszcza w naszym 
klimacie, można żyć bez klimatyzacji. Jest to zdrowsze, ponie-
waż grzyby i bakterie znajdujące się w parowniku klimatyzacji 
szkodzą zdrowiu. Często wystarczy lżej się ubrać. Przez otwarte 
i czyste okno wpada też więcej światła - a to ważne dla naszego 
zdrowia.
• Zgaś zbędną żarówkę, świeć przykładem. Zainstaluj ża-
rówki energooszczędne lub wyłącz 5 żarówek 60-cio watowych 
w korytarzu, przedpokoju lub pokojach, kiedy ich nie potrzebujesz, 
a zmniejszysz emisję CO2 o 270 kg rocznie. Wyliczenie zostało 

oparte na założeniu, że w ciągu roku wyłączysz pięć żarówek 
60-cio watowych na 4 godziny dziennie. Do przeliczenia emisji 
CO2 wykorzystano współczynnik energetyczny (energia pochodzą-
ca z naturalnego gazu z całkowitą emisją gazów cieplarnianych 
w wysokości 616 g/kWh). 
• Domykaj lodówkę, ustawiaj chłodzenie na taką temperaturę, 
jakiej rzeczywiście wymagają produkty. 
• Wyłącz stand-by w telewizorach, monitorach, drukarkach, 
zasilaczach. Urządzenia w stanie czuwania pobierają energię, 
czasem nawet więcej niż na rzeczywiste działanie. Szacujemy, że 
tylko „polskie” tryby czuwania zużywają rocznie 1,2 GWh energii 
i powodują emisję 1.600.000 ton CO2!

Porada: Cały sprzęt multimedialny, który posiada STAND-BY, 
czyli: TV, radio, wideo, konsola, odtwarzacz, DVD, wieża podłącz 
poprzez przedłużacz z listwą gniazdkową wyposażoną w wy-
łącznik. Jednym ruchem wyłączasz wszystkie urządzenia. Proste 
i sprawdzone. 
• Telefon naładowany? - ładowarkę wyjmij z gniazdka! Jeśli 
tylko odłączysz telefon od ładowarki, to ona dalej będzie praco-
wać - zużywać prąd, czyli podwyższać Wasze koszty i powodować 
niepotrzebną emisję CO2.
• Jeden stopień w domu mniej - Ziemi lżej. Ociepl okna, zain-
staluj w kaloryferach termostaty i obniż temperaturę w domu o 1°C. 
Ograniczysz emisję CO2 nawet o 300 kg rocznie, zaś zużycie energii 
o 7,5 proc. Co więcej - zaoszczędzisz, bo ogrzewanie pochłania 
aż 70 proc. energii zużywanej przez jedno gospodarstwo domowe. 
Ogrzewanie jest źródłem do 70 proc. emisji gazów cieplarnianych 
z gospodarstwa domowego (źródło: EU DG Energy and Transport 
2002; World Energy Outlook (WEO) 2002; Eurostat, 2003; EEA, 2005; 
Peck & Fowler, 2006). 
• Precz z wodolejstwem. Woda w naszych domach leje się na 
okrągło: gotowanie, pranie, sprzątanie, kąpanie, zmywanie. A wy-
starczy, że zamiast wanny użyjesz prysznica, założysz specjalną 
końcówkę na prysznic lub zakręcisz kran podczas mycia zębów, 
aby przyczynić się do zaoszczędzenia aż 108.040 tys. hektolitrów 

Podsumowanie konkursu „PIĘKNA WIEŚ 2008”
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Konkurs „Moje wakacje” 
rozstrzygnięty 
Już mamy zwycięzcę konkursu plastycznego 
dla dzieci nt.: „Moje wakacje”. Wylosowa-
no zwycięzcę. Jest nim Damian z klasy 
I ze SP w Sierakowicach. Gratulujemy! 
Kolejne upominki zostały przekazane wy-
losowanym szczęśliwcom!

Sklep AGD i RTV „Adaś” 
w Sierakowicach

wody oraz ograniczenia emisji CO2 o blisko 111 mln kg rocznie 
w skali całego kraju. Wyliczenie zostało oparte na założeniu, że 
przepływ wody z kranu to 1,5 litra na min. Jeśli myjesz zęby przez 
3 min 2 razy dziennie przy odkręconym kurku, zużywasz 9 litrów 
wody. To o 8 litrów więcej niż przy zakręconym kranie. Aby ob-
liczyć emisję CO2, zakłada się również, że woda jest uzdatniana 
przy uwzględnieniu współczynnika energetycznego (energia pocho-
dząca z naturalnego gazu z całkowitą emisją gazów cieplarnianych 
w wysokości 616 g/kWh). 

Porada: Jeśli masz baterię do wody z oddzielnymi zaworami - 
pokrętłami na ciepłą i zimną wodę, zmień na baterie mieszalnikowe. 
Większość strat związanych z wodolejstwem wynika po prostu 
z naszego lenistwa lub braku czasu. Przy baterii mieszalnikowej, 
właściwie temperaturę mamy ustawioną od razu, a zamykamy 
i otwieramy jednym ruchem ręki. Sprawdza się to także w kuchni 
- np. zmywając chcemy odstawić garnek, wziąć płynu - a w tym 
czasie leci bieżąca woda. A tak jednym ruchem ręki zamykamy 
i otwieramy zawór.
• Zreperuj cieknące krany. Dzięki temu, również dzięki Tobie, 
rocznie w skali kraju nie zmarnujemy 560 640 hektolitrów wody 
oraz ograniczymy emisję CO2 o ok. 320 mln kg rocznie. Wylicze-
nie zostało oparte na założeniu, że kropla wody z kranu to 0,2 ml 
wody, a częstotliwość kapania wynosi 20 kropel na min w 16 mln 
kranów (średnio dwa krany w gospodarstwie domowym). Cieknąca 
woda ma w założeniu temperaturę 37˚C. Aby obliczyć emisję CO2 
zakłada się również, że woda jest uzdatniana i podgrzewana przy 
uwzględnieniu współczynnika energetycznego (energia pochodzą-
ca z naturalnego gazu z całkowitą emisją gazów cieplarnianych 
w wysokości 616 g/kWh). 
• Gotowanie. Przykrywaj garnek podczas gotowania, a na kawę 
czy herbatę gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz, a ograniczysz 
emisję dwutlenku węgla o ok. 25 kg rocznie. Gdyby wszyscy 
Europejczycy gotowali tyle wody, ile potrzebują, czyli średnio o 1 
litr wody dziennie mniej, zaoszczędzona energia mogłaby zasilić 
jedną trzecią oświetlenia ulicznego w Europie. Energia potrzebna 

do podgrzania litra wody o 1̊ C to 4,18 kJ (pojemność cieplna wody 
to 4,18kJ/1şC). Wyliczenie zostało oparte na założeniu, że unikamy 
podgrzewania 1 litra zbędnej wody dziennie z 10°C do 100°C przy 
wykorzystaniu współczynnika energetycznego (energia pochodzą-
ca z naturalnego gazu z całkowitą emisją gazów cieplarnianych 
w wysokości 616 g/kWh). 
• Wszystkie śmieci są nasze - poddawaj je recyklingowi. 
Odzyskanie 1 kg aluminium to obniżenie emisji CO2 o 9 kg. Pozysku-
jemy surowiec wtórny do produkcji w hutach, zamiast pozyskiwać 
i używać boksyty, zaś zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury 
to pozostawienie przy życiu 17 drzew oraz - w procesie produkcyj-
nym - obniżenie zużycia energii (emisji CO2) o 20 procent i emisji 
zanieczyszczeń o nawet do 70 procent! Obliczenie oparte jest na 
danych LCA (Ecoinvent, 2006). 
• Ostrożnie z resztkami. Nie wylewaj do zlewów czy ubikacji 
substancji niebezpiecznych, tzn. kwasów, olejów przepracowanych 
czy pozostałości po lekach. 
• Dozuj detergenty. Do mycia naczyń używaj środków biodegra-
dowalnych. Czy wiesz, że jedna kropla detergentu dziennie mniej 
zużyta w każdym polskim biurze i domu to codziennie około 2.000 
litrów detergentów mniej w naszych ściekach - a w konsekwencji 
- w naszych rzekach i Bałtyku?
• Oszczędnie dozuj proszki do prania i inne detergenty, 
a przy okazji obniż temperaturę prania - zmiana temperatury 
prania z 60̊ C do 40̊ C to o jedną trzecią mniejsze zużycie energii. 
Nowoczesne proszki naprawdę są skuteczne również w niskich 
temperaturach.

Porada: Zorganizuj kiermasz używanych rzeczy, np. wśród 
znajomych. To, co Tobie już jest nieprzydatne, może przydać się 
komuś innemu, z przyjaciółmi możecie wymieniać się ubraniami, 
jeśli Wam już się znudziły. A może wzorem norweskim warto zor-
ganizować taki kiermasz w szkole dziecka, a dochód przeznaczyć 
na dofinansowanie jakiejś ciekawej wycieczki?

Na podstawie informacji z Internetu 
opracowała Maria Karolak

We wtorek 12 sierpnia br. odbyło się pod-
sumowanie konkursu „PIĘKNA WIEŚ 2008”. 
W tym roku w konkursie wzięło udział 
14 posesji, w tym 7 posesji rolniczych i 7 
nierolniczych.

Posesje oceniała gminna komisja konkur-
sowa w składzie: Maria Karolak - insp. ds. 
ochrony środowiska Urzędu Gminy Siera-
kowice, Gabriela Żmijewska - specjalistka 
WODR w Gdańsku i Mirosław Chaber 
–  przedstawiciel UG.

Komisja dokonała podsumowania kon-
kursu zgodnie z obowiązującym regula-
minem i uznała za najlepsze zagrody 
rolnicze:  Marii i Stanisława Miotków z 
Ciechomia - I miejsce, Elżbiety i Henryka 
Grzenkowiczów z  Mrozów - II miejsce, He-
leny i Ryszarda Kropidłowskich z Sierako-
wic – II miejsce, Sabiny i Andrzeja Kreftów 
z Kanienickiego Młyna - III miejsce oraz 
Maria i Ignacy Recław ze Skrzeszewa – III 
miejsce.

Najlepsze zagrody nierolnicze: 
Danuty i Andrzeja Dworzaczków z Załako-
wa – I miejsce, Bożeny Tryba z  Poręb – II 
miejsce, Krystyny Komar-Komarowskiej z  
Kamienicy Królewskiej – II miejsce oraz 
Wioletty i Kazimierza Maszke z Sierakowic 
– III miejsce.

Wyróżnienia otrzymali: Grażyna i Piotr 
Szymikowscy z Sierakowic, Maria i Jan 
Marcińscy z Kamienicy Królewskiej, Euge-
nia Myszk z Długiego Krza 45, Janina i Jan 
Lisowie z  Ciechomia, Grażyna Kupper  z 
Paczewa.

Dyplomy i kwiaty wręczali Wójt Gminy 
Tadeusz Kobiela i pani Justyna Kaleta.

Maria Karolak
Foto: Mariusz Laska 
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Waga i znacznie 
odpoczynku po pracy
Po drugiej wojnie światowej, gdy brakowało rąk do pracy, zaobser-
wowano, że zwiększenie wymiaru czasu pracy nie idzie w parze ze 
wzrostem wydajności pracy, wręcz przeciwnie – przynosi jej spadek. 
Taki stan rzeczy związany jest ze zmęczeniem pracowników. Istnie-
je bowiem ścisły związek pomiędzy wydajnością i efektywnością 
pracy a umiejętnością odpoczywania.  

Od lat na całym świecie obserwuje się olbrzymie starania 
zmierzające do stworzenia obiektywnych mierników pracy ludz-
kiej, m.in. wysiłku i jego składowych. W codziennej pracy duża 
uwaga, jak i nasze działania nakierowane są na bezpieczeństwo 
pracy. Zapominamy często o drugiej dziedzinie, o higienie pracy. 
Dążymy do maksymalnego zharmonizowania człowieka z pracą. 
Harmonię tą możemy osiągnąć poprzez działania nakierowane 
na: przystosowanie człowieka do pracy (m.in. nabycie kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych przez pracownika) oraz przystosowanie 
pracy do człowieka. 

Racjonalny tryb życia to regularne wykonywanie przez człowieka 
codziennych obowiązków zarówno zawodowych jak i pozazawo-
dowych. Należy przewidzieć odpowiednią liczbę godzin na sen, 
ustalić czas przyjmowania posiłków, zaplanować pracę zawodową 
i domową, obmyślić wystarczający i dobrze zorganizowany wypo-
czynek dzienny oraz pobyt na świeżym powietrzu.

Zasady właściwego, umiejętnego odpoczynku nie są dosta-
tecznie znane wśród pracowników. Tymczasem kto nie umie 
odpoczywać, ten nie potrafi efektywnie pracować, ponieważ 
skuteczny odpoczynek jest niezbędnym warunkiem zachowania 
zdrowia i sprawności twórczej. Często nie uświadamiamy sobie, 
jakie mogą być przyczyny i konsekwencje zmęczenia, przemę-
czenia czy wyczerpania. Dlatego też warto przypomnieć sobie 
ich znaczenie. Najogólniej można je określić we wskazanych 
poniżej punktach:

• Zmęczenie jest zjawiskiem normalnym i w pewnych grani-
cach korzystnym dla organizmu. Występuje po każdej intensywnej 
pracy i znika bez śladu, jeżeli odpoczęliśmy dostatecznie długo 
i właściwie. Jest to tzw. zmęczenie fizjologiczne, które po nocnym 
wypoczynku w postaci głębokiego snu nie zostawia na drugi dzień 
żadnych widocznych śladów.

• Przemęczeniem określamy drugi, wyższy stopień zmęczenia, 
któremu towarzyszą rozmaite zaburzenia ustroju – pojawiają 
się dolegliwości w poszczególnych narządach oraz mogą poja-
wiać się chorobowe zjawiska psychiczne. Osobie przemęczonej 
nie wystarczy zwykły odpoczynek. Najczęściej bywa tak, że 
ślady przemęczenia gromadzą się z dnia na dzień, prowadząc 
do dalszego rozstroju chorobowego organizmu – aż do wy-
czerpania.

• Wyczerpanie posiada już charakter wyraźnie chorobowy. 
Towarzyszą mu objawy spadku wagi ciała, braku łaknienia, bez-
senność, osłabienie pamięci, często występują zaburzenia funkcji 
pracy serca i obiegu krwi w organizmie. 

Przemęczenie i wyczerpanie u pracowników mogą powodo-
wać zaburzenia w organizmie i prowadzić do nieodwracalnych 
schorzeń. 

Do poprawy i zachowania zdrowia społeczeństwa potrzeba 
nam nie tylko higieny życia i pracy, ale przede wszystkim szeroko 
spopularyzowanej wiedzy o odpoczynku. 

Praca często wykonywana w godzinach nadliczbowych, nieza-
leżnie od tego, na jakiej zmianie (a zwłaszcza na zmianie nocnej), 
może doprowadzić do nadmiernego zmęczenia, a tym samym 
zwiększyć zagrożenie czynnika wypadkowego, jakim jest czynnik 
ludzki. Udowodniono, że pracownik zmęczony częściej popełnia 
błędy i nieprawidłowo reaguje. 

Przemęczenie powstające w związku z pracą w godzinach nad-
liczbowych zmniejsza ogólną odporność organizmu na działanie 
czynników uciążliwych i szkodliwych występujących w pracy, 
a także zwiększa ryzyko zapadalności na różnorodne infekcje. Wyż-
sza jest zachorowalność i absencja chorobowa wśród zatrudnionych 
często wykonujących pracę zawodową w godzinach nadliczbowych. 
Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie 
rocznego limitu pracy w godzinach nadliczbowych (zgodnie z art. 
151 k.p., jest to 150 godzin rocznie).

Są to sprawy na ogół znane, nie wszędzie jednak i nie w pełni 
uświadomione bądź przestrzegane. Jak wykazują kontrole prze-
prowadzane przez PIP, jednym z najczęściej lekceważonych praw 
pracowniczych jest norma dobowego czy rocznego limitu czasu 
pracy w godzinach nadliczbowych, a także prawo do wypoczynku 
w postaci urlopu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, 
tj. art.132 (z pewnymi wyjątkami), należy każdemu pracownikowi 
zapewnić w każdej dobie 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kwestie czasu pracy regu-
lują nie tylko krajowe regulacje w tym zakresie, ale także unijne. 
Instytucje UE trafnie uważają, że zatrudnienie pracowników po-
wyżej dopuszczalnych tygodniowych norm czasu pracy koliduje 
z normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanowi przyczynę 
wypadków przy pracy. Tym kwestiom została poświecona Dyrek-
tywa Rady nr 104 z 23 września 1993 r.

Właściwa organizacja czasu pracy, jego właściwe wykorzystanie 
nie należy do łatwych zadań, jakie ciążą na osobach kierujących 
pracą, jak i na samych pracownikach. Możemy obecnie zaobser-
wować w organizacjach o wysokim poziomie kultury pracy szereg 
działań zmierzających do właściwych rozwiązań w tym zakresie. Są 
to nie tylko działania prawne w postaci wewnętrznych uregulowań, 
ale także działania organizacyjne czy szkoleniowe, m.in. właściwe 
planowanie zmian roboczych, wprowadzenie dodatkowych przerw 
w pracy, szkolenia z zakresu zarządzania czasem pracy.

Umiejętność odpoczywania stanowi istotny warunek zdrowia 
i długości życia ludzkiego. Kto nie umie odpoczywać, ten nie umie 
pracować. Powinniśmy odpoczywać jak najczęściej: w pracy, co-
dziennie po pracy, w dni wolne i podczas urlopu. Pamiętajmy, że 
to my sami musimy zadbać o swoje zdrowie, tak by służyło ono 
nam jak najdłużej.

I na koniec dziesięć zasad racjonalnego odpoczynku:
• Odpoczywaj w czasie pracy, robiąc krótkie (3-5 min.) przerwy, 

aby odwrócić uwagę od zagadnienia, które silnie i przez dłuższy 
czas zaprząta myśli.

• Odpoczywaj codziennie po pracy na świeżym powietrzu, ko-
rzystając z krótkich spacerów i czynnych zajęć rekreacyjnych.

• Odpoczywaj w niedziele i dni wolne od pracy, dostosowując 
formy i treść tego wypoczynku do struktury zmęczenia, do wła-
snych upodobań i potrzeb kulturalnych.

• Wykorzystuj racjonalnie coroczny urlop wypoczynkowy.
• Podczas urlopu naucz się odprężać psychicznie, dobrze spać 

– bez środków nasennych, regularnie odżywiać się, nabierać sił 
psychicznych i sprawności fizycznej.

• Zachowuj czynną postawę w kształtowaniu kulturalnej – ko-
rzystnej atmosfery psychicznej w pracy, w domu, na ulicy.

• Unikaj niedoruchliwości mięśniowej w pracy zawodowej oraz 
po pracy, ponieważ stanowi ona niedostrzegalne zagrożenie dla 
zdrowia.

• Wystrzegaj się nudy i monotonii, ponieważ potęguje zmę-
czenie.

• Pamiętaj o tym, że dobre samopoczucie w ciągu dnia zależy 
od głębokiego i dostatecznie długiego snu w nocy.

• Odżywiaj się racjonalnie – od tego zależy Twoje zdrowie i nie 
nadużywaj alkoholu.

Z literatury fachowej wybrał 
Mirosław Chaber
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9 września w Bibliotece Gminnej w Sierakowicach otwarta zo-
stanie wystawa z okazji 180. rocznicy urodzin Lwa Tołstoja, 
wybitnego pisarza rosyjskiego, autora m.in. powieści Wojna i pokój. 
Natomiast w czytelni przez cały wrzesień można oglądać wystawę 
z cyklu „Sławni podróżnicy i odkrywcy” poświęconą Arkade-
mu Fiedlerowi, polskiemu prozaikowi, reportażyście, przyrodnikowi 
i podróżnikowi. 
Od 26 września w Bibliotece w Gowidlinie oglądać można wy-
stawę z okazji 30. rocznicy śmierci Jana Parandowskiego.
28 września Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach organizuje 
festyn „Święto ziemniaka”.
Od października, po wakacyjnej przerwie, w bibliotekach w Sie-
rakowicach i Gowidlinie kontynuowane będą „Spotkania z baj-
ką”. Spotkania odbywają się w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

Imprezy sportowe
1 września w hali sportowej gimnazjum w Sierakowicach rozpo-
czynają się rozgrywki ligowe tenisa stołowego. 
7 września na Jeziorze Kamienickim odbędą się regaty o Dużą 
i Małą Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego, a 13 września – 
Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Kaszub.

Rok 2008 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
rokiem Aleksandra Majkowskiego, przez Sejm RP – rokiem 
Zbigniewa Herberta, natomiast decyzją Parlamentu Europejskie-
go – rokiem dialogu kulturowego. Jest 
to także Światowy Rok Planety Ziemia 
ogłoszony przez ONZ z inicjatywy Unii Nauk 
Geologicznych i UNESCO.

KALENDARZ 
imprez kulturalnych

Organizatorzy:
Samorząd Gminy Sierakowice
Wojewódzki Związek Pszczelarzy 
w Gdańsku

Realizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w Sierakowicach

Miejsce:
Ołtarz Papieski w Sierakowicach
Amfiteatr „Szerokowidze” w Sierakowicach

PROGRAM
godz. 12:45 – zbiórka żniwiarzy z wieńcami 
i pocztów sztandarowych na placu przy ko-
ściele pw. Św. Marcina w Sierakowicach
- prowadzi Orkiestra Dęta Rodziny Szutenberg 
ze Staniszewa
godz. 13:00 – Msza Święta Dożynkowa 
przy Ołtarzu Papieskim
- Celebrans: ks. Infułat Stanisław Grunt
Oprawa muzyczna Mszy Świętej: 
Orkiestra Dęta, organista
I czytanie: starościna dożynek: Teresa Kwidzińska
Modlitwa Powszechna: pszczelarz: Antoni Jeliński
Dary ofiarne: chleb – starostowie dożynek
kwiaty – gospodyni z sołectwa Tuchlino
owoce – rolnik – Ryszard Toruńczak
miody, świeca, drzewka owocowe – pszczelarze z Koła Rejonowego 
w Sierakowicach.
ampułki - ministranci
po Dziękczynieniu: podziękowanie za odprawienie Mszy Świętej – 
prezes WZP Jan Przychoda
godz. 14:00 – Parada żniwiarzy, starostów dożynek, pocztów sztan-
darowych i gości ulicami Sierakowic: ks. Łosińskiego, Dworcową, 
Lęborską, Słupską na Amfiteatr „Szerokowidze” 
Kolejność Korowodu:
- Orkiestra Dęta Rodziny Szutenberg ze Staniszewa
- poczty sztandarowe 
- starostowie dożynek – państwo Teresa i Marian Kwidzińscy
- gospodarze
- goście
- sołectwa
godz. 14:20 – powitanie – konferansjer
- prezentacja sztandarów – prezes WZP Jan Przychoda
- przekazanie przez starostów dożynek tradycyjnego bochna chleba 
gospodarzom gminy
- przekazanie przez pszczelarzy miodów gospodarzom gminy, po-
wiatu i województwa
- podziękowanie rolnikom i pszczelarzom za ich pracę przez Wójta 
Gminy Sierakowice – Tadeusza Kobielę
- wręczenie odznaczeń resortowych Polskiego Związku Pszczelarzy 
– prezes Jan Przychoda
- przemówienia okolicznościowe
godz. 14:45–15:00 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Sierakowice - w tym czasie starostowie dożynek i pszczelarze wraz 
z Wójtem Gminy Sierakowice i Przewodniczącym rady Gminy 
Sierakowice częstują chlebem i miodem uczestników Dożynek.
godz. 15:00–16:00 – KONKURSY:
- na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
- na kołacz dożynkowy
- na nalewkę miodową
godz. 16:00–17:30 – Koncert Agaty Werner, tancerze Break Dance
godz. 17:30–18:00 – wręczenie nagród w konkursach

godz. 18:00–19:00 – Kabaret „HALS”
godz. 19:00–20:00 – konkursy sprawno-
ściowe
godz. 20:00–21:30 – Zespół Blue Jeans – 
muzyka Beatlesów i Czerwonych Gitar
godz. 21:30–23:00 – DJ Mc Gregor – muzy-
ka taneczna dla młodzieży i dorosłych
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, 
kiermasze, kuchnia kaszubska.
Konferansjer: Renata Peplinska

Patronat medialny: 
Radio Kaszëbe, RMF MAXXX, 
Wrota Pomorza

SPONSORZY: 
Żubr, LIS, Drywa, Expert, BAT, 
Bank Spółdzielczy, Elwoz, 

Zorganizowano przy wsparciu 
finansowym
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
Starostwa Powiatowego w Kartuzach
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SPORT
Turniej piłki nożnej kibiców 

W niedzielę 13 lipca na stadionie GKS-u DRYWA Sierakowice 
rozegrano II Turniej Piłki Nożnej Kibiców Sierakowice 2008. Orga-
nizatorem turnieju był Klub Kibica GKS-u Sierakowice. W imprezie 
wzięło udział czternaście drużyn. Niestety na turniej nie dojechał 
zespół Pomezanii Malbork. Mimo fatalnej pogody ok. 200 uczest-
ników bawiło się do późnych godzin wieczornych. W pierwszej 
fazie turnieju zespoły rozgrywały mecze w trzech grupach. Dwie 
najlepsze ekipy z każdej grupy oraz dwa najlepsze zespoły z trze-
cich miejsc awansowały do kolejnej rundy rozgrywek (pogrubioną 
czcionką wyróżniono ekipy, które uzyskały awans). 

KS BAT na turnieju Open Beach Ball
15 sierpnia 2008 roku w Sopocie odbył się turniej piłki plażowej kobiet 
Open Beach Ball, w którym startowały zawodniczki KS BAT Sierako-
wice. Udział wzięły trzy pary: Karolina Syldatk i Natalia Kwidzińska, 
Alicja Zelewska i Martyna Kuczkowska, Paulina Drywa i Agnieszka 
Andraszewicz. W turnieju uczestniczyło łącznie 12 drużyn. 

10-1 I miejsce w turnieju Ribena Wygoda

GRUPA A: 1. Sierka Sierakowice, 2. Faworyci Sierakowice, 
3. ZD Bytów, 4. Murkaz Paczewo, 5. Lechia Dzierzgoń 

GRUPA B: 1. Ribena Wygoda, 2. Klub Piłkarski Starogard 
Gdański, 3. LG Bytów, 4. Blaugrana Lemany 

GRUPA C: 1. Unia 1922 Tczew, 2. Strażak Sierakowice, 
3. Lechia Gdańsk, 4. Młode Wilki Sierakowice, 5. FC Mława
ĆWIERĆFINAŁY:

Sierka Sierakowice - LG Bytów 0:0, karne 2:3
Unia 1922 Tczew - Lechia Gdańsk 3:2
Ribena Wygoda - Klub Piłkarski Starogard Gd. 0:0, karne 2:1
Strażak Sierakowice - Faworyci Sierakowice 0:0, karne 4:5

PÓŁFINAŁY:
LG Bytów - Faworyci Sierakowice 0:0, karne 1:3
Unia 1922 Tczew - Ribena Wygoda 1:3

MECZ O III MIEJSCE:
Unia 1922 Tczew - LG Bytów 5:0

FINAŁ:
Ribena Wygoda - Faworyci Sierakowice 1:1, karne 2:1

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
Król strzelców: Patryk Taraszkiewicz (Unia 1922 Tczew)
Najlepszy zawodnik: Mateusz Cyman (Ribena Wygoda)
Najlepszy bramkarz: Maciej Zengierski (Ribena Wygoda)
Nagroda FAIR PLAY - Lechia Gdańsk

Najlepsze zespoły oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sklep 
internetowy SportBox.
SPONSORZY TURNIEJU: 
Urząd Gminy Sierakowice, Hurtownia Spożywcza Ribena, Agencja 
Reklamowa Jo To Je To, Bank Spółdzielczy Sierakowice, Firma 
Budowlana Dariusza Dawidowskiego, Sportbox, Przedsiębiorstwo 
Panda, Pub U Lucjana, Gks Sierakowice, Pppb Drywa, Hurtownia 
Spożywcza Skibiński
PATRONAT MEDIALNY: Sportowe Kaszuby

III miejsce turnieju Unia 1922 Tczew

II miejsce turnieju Faworyci Sierakowice
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☞

Wędkarze walczyli o puchar Wójta
W niedzielę 27 lipca 2008 r. nad jeziorem Mienino w Łyśniewie 
odbyły się I Zakładowe Zawody Wędkarskie w dyscyplinie 
spławikowej o Puchar Wójta Gminy Sierakowice. Organizatorem 
imprezy był Polski Związek Wędkarski Koło nr 72 w Sierakowi-
cach, a adresatem zakłady pracy z Gminy Sierakowice. Łącznie 
wystartowało 21 dwuosobowych drużyn:

Firma „BAT” z Sierakowic (2 drużyny)
Firma „TOMAS” z Jelonka
PPHU „MALEK”z Jelonka (2 drużyny)
Przedsiębiorstwo „DRYWA” z Wygody, (2 drużyny)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Sierakowic,

„GIMNAZJUM SIERAKOWICE”
Firma „DREWLAS” z Sierakowic
Sklep Wędkarski M. Brzeska z Sierakowic

„GABINET MASAŻU” W. Skierka” z Sierakowic
Firma „MALTEK” z Sierakowic (2 drużyny)
Przedsiębiorstwo drobiarskie „LABUDA” ze Smolnik,

„Zakład Stolarski” St. Wróbel z Sierakowic
„DROGERIA” J. Grzenkowicz z Sierakowic
Komisariat Policji w Sierakowicach
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „SKIBIŃSKI” z Siera-

kowic
„GMINNA SPÓŁDZIELNIA” z Sierakowic, (2 drużyny)

Po zaciętej walce Alicja Zelewska wraz z Martyną Kuczkow-
ską osiągnęły spory sukces zajmując drugie miejsce w turnieju. 
Dziewczyny były najmłodszą drużyną biorącą udział w tych 
zawodach. Zacięta gra i waleczny charakter pozwoliły im zajść 
daleko w ogólnej klasyfikacji zespołów. Wraz z zawodniczkami do 
Sopotu udały się młodsze dziewczyny zaczynające swoją przygodę 
z siatkówką w klubie BAT. Ten wyjazd pozwolił im zobaczyć, jak 
wyglądają turnieje piłki siatkowej plażowej, w których za jakiś 
czas będą brały udział.

Dla urozmaicenia czasu organizator przewidział interesujące 
konkursy z ciekawymi nagrodami oraz kurs tańca prowadzony 
przez choreografkę programu TVN – YOU CAN DANCE.

Zawodniczki klubu BAT spędzały wakacje bardzo intensywnie. 
Od 10 sierpnia zaczęły treningi w Szkole Podstawowej w Sierako-
wicach, a od 20 sierpnia zgrupowanie w Gowidlinie, na którym 
przygotowywały się do Ligi Wojewódzkiej zaczynającej się w paź-
dzierniku. Od września zapraszamy dziewczynki uczęszczające do 
klas 0-4 na zajęcia, które będą się odbywały w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

A.A.

I miejsce – Przedsiębiorstwo Maltek

II miejsce – Przedsiębiorstwo Malek

I miejsce indywidualnie – Wojciech Dębowski (Drewlas)

Zorganizowana po raz pierwszy impreza zyskała dużą aprobatę 
wśród lokalnej społeczności. Na zawodach pojawiły się oprócz 
zawodników olbrzymie rzesze sympatyków wędkarstwa oraz ich 
rodziny, ponieważ sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Po 
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KALENDARZ STARTÓW w regatach w 2008 roku na terenie POWIATU KARTUZY

NAZWA REGAT TERMIN MIEJSCE KLASY ORGANIZATOR     

DUŻA I MAŁA WSTĘGA JEZIORA KAMIENICKIEGO 31.08.2008 Kamienica Królewska  OPTIMIST, VAURIEN, OMEGA,  UKS WIKING
    JACHTY POZOSTAŁE Kamienica Królewska     
OTWARTE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA KASZUB 14.09.2008 Kamienica Królewska OPTIMIST, VAURIEN OMEGA UKS Wiking  Kamienica Królewska
MISTRZOSTWA KARTUZ 27.09.2008 Kartuzy OPTIMIST, VAURIEN UKS JACHT CLUB Kartuzy     
MISTRZOSTWA GMINY SIERAKOWICE 04.10.2008 Kamienica Królewska OPTIMIST, VAURIEN, OMEGA UKS WIKING Kamienica Królewska
MIĘDZYNARODOWE REGATY OLDBOYÓW 05.10.2008 Kamienica Królewska  OPTIMIST UKS Wiking  Kamienica Królewska
PUCHAR ZAMKNIĘCIA SEZONU 12.10.2008  Sulęczyno  OPTIMIST, VAURIEN SŻTK GOK Sulęczyno   

trzech godzinach połowów przystąpiono do podsumowania 
wyników oraz poczęstunku. Mimo, iż aura bardziej sprzyjała leża-
kowaniu niż wędkowaniu, praktycznie każdy uczestnik zawodów 
wyjął z wody jakieś ryby. Łowiono głównie płocie i okonie. I tak 
klasyfikacja zespołowa przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Firma MALTEK,
II miejsce – PPHU MALEK,
III miejsce – Firma DREWLAS,.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce  - Wojciech Dębowski – DREWLAS
II miejsce – Paweł Dawidowski – MALTEK
III miejsce – Henryk Mielewczyk – MALEK
Największą rybę złowił Mirosław Bławat reprezentujący Gimna-

zjum w Sierakowicach. Puchary i nagrody wręczał zastępca wójta 
pan Zbigniew Fularczyk.

Zawody wędkarskie nie byłyby możliwe bez zaangażowania 
wielu osób i sponsorów. Podziękowania należą się: Wójtowi Gminy 
Sierakowice za objęcie patronatu nad tą imprezą i ufundowanie 
pucharów, pani Małgorzacie Brzeskiej za ufundowanie nagród rze-
czowych oraz kolegom i koleżankom z PZW Koło nr 72 w Sierako-
wicach. Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach, gratulujemy 
zwycięzcom oraz zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku 
w innej dyscyplinie wędkarskiej. 

Połamania kija życzą: W. Sildatk i R. Spręga

☞

Wędkarz, który złowił największą rybę  – Mirosław Bławat (Gimnazjum)
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Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca 
od godziny 15:30 do 18:00 w Domu Katolickim 
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:

29 sierpnia 2008, 26 września 2008, 
24 października 2008, 28 listopada 2008, 19 grudnia 2008

RÓŻNE

Wynajmę lokal użytkowy w Sierakowicach (znajduje się nad apteką) o pow. 45 m2 

plus zaplecze, tel. kontaktowy 0608 147 340
 
Wynajmę lokal użytkowy w Sierakowicach o powierzchni 70 m2, 
tel. 0608 147 340

Wydzierżawię grunty pod domki letniskowe w Kamienicy Królewskiej, 
tel. 0608 147 340

PRACA

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA. Wulkanizacja, Jan Reclaf, Sierakowice, ul. Polna 21, 
tel. 058-681-63-41

OGŁOSZENIA DROBNE

Znaleziono psa
30 lipca br. w okolicach Mojusza znaleziono błąkającego się psa rasy 
owczarek niemiecki, czarny podpalany, wiek ok. 10 lat, ułożony 
i oswojony, zadbany, z obrożą metalową zaciskową na której jest 
kółko z napisem ROLFELD. Pies bardzo tęskni za właścicielem! 

Jeżeli nie znajdzie się właściciel, to może znajdą się dobrzy ludzie, 
którzy zechcą zaopiekować się psem?

Informacja pod numerem telefonu: 058-681-91-58 lub 058-681-95- 41.

Zakład Stolarski STOL-BIR BIS
Oferuje w sprzedaży:

- okleina naturalna (0,6 mm 1,0 mm 1,5 mm)
- okleina modyfikowana
- okleina egzotyczna
   dąb, jesion, brzoza , buk, zebrano, venge.....
- obłogi dąb

Marcin Bir, Sierakowice ul. Leśna 28
tel. 0502 780 529, fax 058-681-65-56

Szkoła Języków Obcych
Crazy School
Sierakowice, ul. Lęborska 16
crazyschool.eu.interia.pl
tel. 695 50 20 60

angielski

amerykański

niemiecki

francuski

włoski 

oraz nowość: rosyjski

• zabawy z językiem obcym dla maluchów 
już od 3 roku życia

• nauczanie w grupach oraz indywidualne w odpowiednim 
tempie dla dorosłych, młodzieży i dzieci 

• konwersacyjne kursy dla pragnących podjąć pracę 
  za granicą oraz turystów nauka przy kawce 
  metodą konwersacji dla dorosłych

• przygotowanie do matury na poziomie podstawowym 
  i rozszerzonym 

• przygotowanie do testów gimnazjalnych

• przygotowanie do egzaminów państwowych

• zajęcia prowadzone przez profesjonalnych 
  i doświadczonych lektorów - absolwentów filologii 
  z kilkuletnią praktyką z żywym językiem 
  danego obszaru językowego 

• miła atmosfera oraz liczne pomoce dydaktyczne 
  i multimedialne, profesjonalna biblioteczka

Nowość! 
Od tego roku więcej lektorów, więcej sal lekcyjnych 
oraz więcej pomocy dydaktyczno-multimedialnych!

Nowość! 
Miłe nagrody dla uczęszczających od września do maja!

 
Zapisy już trwają! 
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