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☞ str. 3

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 
Że każdy wszystko usłyszy: 
I sanie w obłokach mknące, 
I gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie. 
Czekajmy – dziś cud się stanie!

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was, drodzy Czytelnicy, 
niezapomnianymi chwilami bez trosk i zmartwień, spędzonymi wśród bliskich i przyjaciół. 
A kolejny Nowy Rok niech przyniesie pomyślność i wiarę w lepsze jutro.

Życzy Redakcja

Mikołaj z wizytą
w naszej gminie

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Gramy po raz 
siedemnasty!
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KLËKA
Przed samorządami pojawiła się nowa możliwość uzyskania dofinan-
sowania na inwestycje drogowe. Środki pochodzą z programu tzw. 
schetynówek – pomocy rządu w remontach i budowie dróg lokalnych. 
Gmina Sierakowice także złożyła wniosek na dofinansowanie remontu 
i budowy dróg w Sierakowicach. Mowa o ulicach Polnej, Podgórnej, 
Ogrodowej, Piłsudskiego, Kaszubskiej, Sambora, Hallera, ks. J. Czapiew-
skiego, Gryfa Pomorskiego i Orła Białego – łącznie 3184 m długości. War-
tość inwestycji wynosi 6 mln zł. Z rządowego programu można uzyskać 
dofinansowanie połowy kosztów, drugą muszą dać samorządy. 

Termin składania wniosków minął 21 listopada, a listy rankin-
gowe mają zostać zatwierdzone do końca roku. Inwestycje muszą 
zostać zakończone i rozliczone do końca listopada 2009 r.

Schetynówki to trzyletni plan budowy dróg, więc jeśli samorząd 
nie uzyska dofinansowania w pierwszym etapie, może składać 
wnioski w kolejnych latach. 

W tej chwili już wiadomo, że wniosek złożony przez naszą gminę 
uplasował się na 6 miejscu w województwie pomorskim. Spośród 
77 wniosków złożonych przez samorządy jedynie 22 otrzymają 
dofinansowanie. Tuż po zatwierdzeniu listy rankingowej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Sierakowice 
wyłoni w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót. Prace 
budowlane powinny rozpocząć się między marcem a kwietniem. 

.
8 Grudnia w Ustce podczas spotkania z wiceministrem infrastruktury 
Zbigniewem Rapciakiem doszło do ustaleń, które mają znaczenie 
dla naszej gminy. Chodzi o przebudowę drogi krajowej 211 z Nowej 
Dąbrowy do Żukowa przebiegającej przez powiat słupski, bytowski 
oraz kartuski. Przebudowa miałaby polegać na poszerzeniu trasy do 
1,5 pasa drogowego w każdą stronę oraz budowie bezkolizyjnych 
zjazdów i skrzyżowań. Rozpoczęcie modernizacji mogłoby się roz-
począć wcześniej niż budowa trasy S6, która również upłynniłaby 
ruch na trasie Słupsk – Trójmiasto. Rozpoczęcie budowy S6 plano-
wano w latach 2013-2020, pojawia się zatem szansa na modernizację 
ważnej dla naszej gminy trasy 211 do roku 2012. Inwestycje te mają 
związek z rekompensatami związanymi z ulokowaniem w Redziko-
wie amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

.
Nasz samorząd udzieli wsparcia finansowego Gminie Kartuzy 
w wysokości 1 tys zł. Środki mają zostać przeznaczone na dofi-
nansowanie zakupu specjalistycznego oprogramowania do ewi-
dencjonowania zbiorów dla Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka 
Tredera w Kartuzach. Pomoc finansowa zostanie udzielona ze 
środków budżetu na 2009 rok.

.
Radni wyrazili zgodę na przedłużenie umowy nieodpłatnego użyczenia 
budynku po dawnej szkole w Szklanej. Znajduje się tam Ośrodek Rewa-
lidacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”. Konieczność przedłużenia 
umowy do końca 2020 roku wynika z planów rozbudowy Ośrodka. 

.
Nasz komisariat policji otrzymał nowy radiowóz. Jest to auto marki 
KIA. Przypomnijmy, że jego zakup dofinansowała Gmina Sierako-
wice w wysokości 37 tys. zł. Szczegóły w następnym numerze.

.
11 grudnia odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy. Radni obejrzeli 
tegoroczne zrealizowane inwestycje i zaplanowane w przyszłym 
roku. Relacja z sesji w najbliższym numerze Wiadomości.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Sierakowicach uprzejmie informuje, 
iż z dniem 1 stycznia 2009 roku 
na terenie gminy Sierakowice, na podstawie Uchwały Rady Gminy Siera-
kowice nr XXIII/238/08 z dnia 18 listopada 2008 r., będą obowiązywać 

nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków 

w następujących wysokościach:

Wysokość stawek za dostarczoną wodę
 Cena  netto brutto
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 2,38 2,55 zł/m3

    i pozostali odbiorcy dostarczonej 
    usług wody 

Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 3,37 3,61 zł/m3

    i pozostali odbiorcy odprowadzanych 
     usług ścieków   
2. Przemysł Cena za 1 m3  3,45 3,69 zł/m3  
 odprowadzanych 
 ścieków  

1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta 
obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, 
a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów 
użyteczności publicznej.

2. Przemysł – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków z zakładów 
produkcyjnych i usługowych.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządze-
nia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy 
Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz indywidualnej umowy 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm 
ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zu-
życia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody 
wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, 
gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, 
ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów 
wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości 
odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsię-
biorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na podstawie 
wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin do-
starczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze 
działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków.

Prezes Tomasz Zdanowicz
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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

Potrójne szczęście
O właśnie takim „potrójnym szczęściu” mogą mówić państwo Renata i Wojciech 
Głodowscy z Sierakowic. W czerwcu na świat przyszły ich trojaczki. 19 listopada gratulacje 
z okazji narodzin Julii, Piotra i Pawła złożył szczęśliwym rodzicom wójt Tadeusz Kobiela. 
Gospodarzowi gminy towarzyszyli: Teresa Skierka – kierownik USC w Sierakowicach 
i Zbigniew Suchta – przewodniczący Rady Gminy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży trojaczej wynosi 1 :7225. Dzieci państwa 
Głodowskich to pierwsze trojaczki w naszej gminie po siedemnastu latach. 

A.K.
Foto: A.K.

Rodzice Renata i Wojciech Głodowscy z pociechami

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej atmosferze.
Kolejny zaś rok
niech będzie czasem pokoju                                                                                                                                        
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Boże Narodzenie 2008 r.

Życzą
Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy
Zbigniew Fularczyk – Z-ca Wójta Gminy
Zbigniew Suchta – Przewodniczący Rady Gminy

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Gramy po raz 
siedemnasty
Podobnie jak 
w poprzednich 
latach młodzież 
z sierakowic-
k iego g imna-
zjum i Zespołu 
Szkół w Gowi-
dlinie angażu-
je się w finał 
Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia 2009 r. 
zagramy po raz siedemnasty. Sztab mieści 
się w Gimnazjum, a jego szefem jest tam-
tejsza pedagog Wiesława Płotka.  

Czterdziestu wolontariuszy będzie kwe-
stować już od wczesnych godzin porannych. 
Pieniądze będą zbierane w okolicach ko-
ściołów w Sierakowicach, Gowidlinie, Ka-
mienicy Królewskiej, Tuchlinie i Załakowie. 
Po południu o godz. 16.30 w sali sportowej 
gimnazjum odbędzie się mecz piłki nożnej 
– Gimnazjum i Przyjaciele kontra Przedstawi-
ciele Telefonów Alarmowych. Zaplanowano 
także licytację gadżetu WOŚP.  

Pieniądze zebrane podczas styczniowego 
finału zostaną przeznaczone na wczesne 
wykrywanie nowotworów u dzieci. Wcze-
sna diagnostyka gwarantuje większe szanse 
na wyleczenie. Pomysłodawca i organiza-
tor WOŚP Jurek Owsiak pisze na stronie 
internetowej organizacji: „Chcemy, aby 17. 
finał stał się ogromną kampanią społecz-
ną, która uświadomi rodzicom możliwości 
i konieczność wczesnej diagnostyki dzieci 
z chorobami onkologicznymi.” 

Warto dodać, że zbiórka w stylu Finału 
WOŚP jest organizowana tylko i wyłącz-
nie w Polsce, a jej efekty budzą podziw 
ludzi zajmujących się w różnych krajach 
organizowaniem działań charytatywnych. 
Otwórzmy zatem nasze serca dla dobra 
najmłodszych. Nasza ofiarność może wielu 
z nich uratować życie.  

A.K.
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O roli kobiet w Ochotniczych Strażach Pożarnych i współpracy z lokalnymi 
organizacjami społecznymi dyskutowały członkinie Komisji Kobiecych Dru-
żyn Pożarniczych. Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się 25 października 
w Sierakowicach. 

Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych działa przy Zarządzie Głównym 
ZOSP RP i liczy 15 pań. Tylko kilka z nich brało udział (z przewodniczącą Haliną 
Hirth i sekretarzem Komisji Reginą Rokitą na czele) w wyjazdowym posiedzeniu 
w Sierakowicach. Panie reprezentowały województwa: pomorskie, małopolskie, 
lubelskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, mazowieckie i dolnośląskie. Towa-
rzyszyła im przedstawicielka ZG PCK Anna Szymanowska, a także wiceprezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP Zygmunt Tomczonek i sekretarz Biura ZW ZOSP 
RP w Gdańsku – Grzegorz Pladzyk. Przybyłych gości powitali: Tadeusz Kobie-
la – wójt, Zbigniew Kostuch – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Czesław 
Polejowski – prezes OSP w Sierakowicach, Edmund Kwidziński – komendant 
powiatowy PSP, Adam Wróblewski – sekretarz ZG ZOSP w Sierakowicach, 
a w imieniu wszystkich kobiet zrzeszonych w OSP na terenie naszej gminy – 
druhna Elżbieta Gliszczyńska.

Członkinie komisji przedstawiały swoje spostrzeżenia dotyczące roli kobiet 
w OSP. Dzieliły się także zdobytym doświadczeniem i omawiały współpracę z lo-
kalnymi samorządami i organizacjami, np. takimi jak Koła Gospodyń Wiejskich. 
Dzięki temu, że panie z Komisji pochodzą z różnych regionów Polski, wypowiedzi 
zobrazowały, jak ta współpraca przebiega na terenie kraju.

W materiałach informacyjnych, przekazanych przez panie z Komisji, czytamy 
m.in.: „Aktualnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych działa ponad 600 tysięcy 
strażaków ochotników, w tym blisko 55 tysięcy kobiet i dziewcząt działających 
m.in. w Kobiecych i Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Członkinie OSP – 
jak wszyscy strażacy ochotnicy – swoją działalność opierają na pracy społecznej. 
Prowadzą różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, rozwijają działalność 
artystyczną i sportową, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, 
a także są doskonałymi instruktorkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Przykładem tej działalności jest m.in. 800 orkiestr strażackich, 300 zespołów ar-
tystycznych, 250 zespołów sportowych, ponad 1000 izb pamięci, kilka muzeów. 
Kobiety są inicjatorkami, organizatorkami i uczestniczkami turniejów wiedzy 
pożarniczej, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, 
przeglądów i festiwali orkiestr, spotkań zespołów scenicznych, konkursów pla-
stycznych, konkursów kronik, zawodów sportowo-pożarniczych oraz sportowo-
obronnych itp. Uczestniczą w różnych akcjach humanitarnych, np. honorowe 
krwiodawstwo, pomoc potrzebującym. Różnymi sposobami popularyzują zasady 
bezpieczeństwa. Współuczestniczą w systemie bezpieczeństwa państwa w zakre-
sie obrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Od 
kilku lat uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez PSP 

Kobiety w Ochotniczych Strażach Pożarnych są potrzebne

(np. w zakresie ratownictwa medycznego) i są pełno-
prawnymi ratownikami OSP. Rozwijają współpracę 
z ogniwami samorządu lokalnego i administracyjnego, 
organizacjami społecznymi itp. Uczestniczą aktywnie 
w życiu lokalnych środowisk. Pełnią często różne 
funkcje społeczne w OSP i oddziałach Związku OSP 
RP różnych szczebli”. 

A jak przedstawia się sytuacja kobiet w naszych 
gminnych jednostkach OSP? W sierakowickiej jed-
nostce pań jest najwięcej, bo 14. Nieco mniej – po 
osiem pań liczy OSP Tuchlino i Mojusz, a najsłabiej 
płeć żeńska jest reprezentowana w jednostkach w Ka-
mienicy Królewskiej i Gowidlinie – tylko trzy kobiety 
w każdej z nich. Ogółem tylko 36 kobiet należy do 
drużyn pożarniczych Czy to mało? Jak na siedem-
nastotysięczną gminę – zapewne tak. Ale wszystko 
może się zmienić, jeśli tylko panie zechcą aktywnie 
uczestniczyć w życiu i działalności jednostek OSP. 
Pracy na pewno nie zabraknie. 

A.K.
Foto: Adam Wróblewski i Zbigniew KostuchUczestnicy konferencji, goście i gospodarze przed strażnicą w Sierakowicach
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Przedstawiamy dziś naszych policjantów dzielnico-
wych. Gmina Sierakowice jest podzielona na dwa 
rejony – nr IX i X. Każdym z nich zajmuje się  jeden 
policjant. Dzielnicowym w rejonie IX jest aspirant 
sztabowy Włodzimierz Kiedrowski, a w X – mł. aspirant 
Piotr Hirsz. Miejscowości gminy i ulice w Sierakowi-
cach, wchodzące w skład danego rejonu, obrazuje 
mapa. W Sierakowicach granica rejonów przebiega 
ulicami Kartuską i Lęborską, które należą do rejonu 
numer IX. Kierownikiem ogniwa prewencji, w tym 
patroli, dzielnicowych i rewiru dzielnicowych w Su-
lęczynie (który także podlega pod komisariat w Sie-
rakowicach), jest aspirant Stefan Karcz. 

Policjant dzielnicowy w swoim rejonie jest odpowie-
dzialny za wszystko – służbę prewencyjną i kryminal-
ną. Jednym z jego ważniejszych zadań jest współpraca 
z mieszkańcami podległego rejonu. Policjant powinien 
wiedzieć, jakie na jego terenie występują zagrożenia 
i patologie społeczne. Do jego obowiązków należy 
także współpraca i kontakty ze szkołami, firmami 
i instytucjami takimi jak GOPS, Centrum Interwencji 
Kryzysowej, gminna komisja rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Służy pomocą rodzinom, w któ-
rych występują takie patologie jak alkoholizm, znęcanie 
się itp. Dzielnicowy jest w stałym kontakcie z osobami, 
które potrzebują pomocy doradczej i prawnej. W tym 
celu organizuje spotkania ze społecznością lub indy-
widualnymi osobami. 

I jeszcze na sam koniec informacja o dyżurach ko-
mendanta komisariatu w Sierakowicach. Nadkomisarz 
Krzysztof Krużycki jest do dyspozycji miesz-
kańców od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30. W każdy czwartek od 15.00 do 17.00 
przyjmuje interesantów w sprawie skarg. 

Policjanci dziękują mieszkańcom naszej gminy za 
współpracę i informację o zdarzeniach. 

A.K.
Foto: A.K.

Poznaj swojego dzielnicowego

Aspirant sztabowy Włodzimierz Kiedrowski Młodszy aspirant Piotr Hirsz

IX X
Rejon Rejon

     Nadkomisarz Krzysztof Krużycki   Aspirant Stefan Karcz
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Wędrowny Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice

Kobiety stawiają na rozwój
Ruszył projekt Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego pod nazwą Wędrowny 
Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice. Uroczysta inauguracja odbyła 
się 5 grudnia w urzędzie gminy w Sierakowicach przy udziale partnerów pro-
jektu, czyli przedstawicieli Gminy, GOK, KGW w Lisich Jamach i Paczewie, OSP 
w Tuchlinie i Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

Projekt jest skierowany głównie do kobiet i spotkał się z dużym zainteresowa-
niem z ich strony. W ciągu kilku dni lista trzydziestu dostępnych miejsc została 
zapełniona, a gotowych do udziału w szkoleniach kobiet było znacznie więcej. 

Szkolenia rozpoczęły się w grudniu i potrwają do lutego przyszłego roku. Program 
obejmuje kilka tematów. Panie stawiają na rozwój osobisty i społeczny, uczestniczą 
w zajęciach z wizażu, poznają kulturę kaszubską i jej zasoby. Biorą udział w warszta-
tach z wyplatania koszy, plastyki obrzędowej oraz sztuki układania kwiatów. Ponadto 
poznają podstawy obsługi komputera i podstawowe zagadnienia związane z agrotu-
rystyką. Na zakończenie szkoleń zaplanowano wycieczkę studyjną do wzorcowych 
gospodarstw agroturystycznych i małych wiejskich firm turystycznych. 

Podczas inauguracyjnego spotkania Marek Byczkowski z Kaszubskiego Uniwer-
sytetu Ludowego przedstawił szczegółową informację o projekcie. Przedstawiono 
także radę projektu, którą tworzą: Tadeusz Kobiela, Irena Kulwikowska, Ludwika 

Meronk, Halina Miotk, Zbigniew Migowski, Ireneusz 
Płotka i Marek Byczkowski. 
„Cieszy fakt, że chcą Panie wzbogacać swoją 

wiedzę i osobowość – powiedział do uczestniczek 
projektu wójt Tadeusz Kobiela. – Doświadczenia 
innych krajów mówią, że takie projekty są bardzo 
dobre.” Tak duże zainteresowanie kursami i chęć 
zdobywania nowej wiedzy zademonstrowana przez 
panie z naszej gminy pozwala mieć nadzieję, że 
podobne projekty będą jeszcze realizowane. 

W ostatnich czasach zmienia się wizerunek wsi 
i jej mieszkańców. Nowe czasy to też nowe wyzwania 
i problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Szczegó-
łowo o rozwoju obszarów wiejskich opowiadał so-
cjolog dr Wojciech Knieć z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W wykładzie inauguracyjnym 
dr Knieć zwrócił szczególną uwagę na konieczność 
ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji 
i rozwoju osobistego. Rośnie rola Uniwersytetów 
Ludowych i Centrów Kształcenia na Odległość. Ich 
oferta edukacyjna ma szansę dotrzeć do każdego – 
nawet mieszkańców małych wsi. 

A.K.
Foto: A.K.

Marek Byczkowski z KUL i Tadeusz Kobiela

Dr Wojciech Knieć z UMK w Toruniu i uczestniczki projektu

Zespół teatralny Niepospolite Ruszenie z Tuchlina zaprasza 
na „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”

które zaprezentuje dnia 23 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół w Tuchlinie o godz. 17.00. 
Datki, zbierane przez nasze dwie pionierki przeznaczymy na cel szlachetny, acz jeszcze niesprecyzowany. 

KOLEKTYW „NR”
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Jubileusz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

To już 10 lat! (cz. 2)

Marzena Korzeniewska (z prawej) – prezes SPON filia    
w Sierakowicach, ks. Bronisław Dawicki i Maria Dyczewska

Mieczysław Wereda

Piesza pielgrzymka do Sianowa w 2000 r. Turnus rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze  w 2003 r.

Wiesław Odrobina i Jerzy Paneczko 
z zarządu SPON w Sopocie

pory realizowany. Wśród uczestników uroczystości „krążyły” także albumy ze 
zdjęciami, więc okazji do wspomnień nie zabrakło. 

Stowarzyszenie to nie tylko organizacja, ale przede wszystkim ludzie. Wspólne 
spotkania zaowocowały nawiązywaniem przyjaźni, a dwójka młodych ludzi spo-
tkała tu miłość swojego życia. Każdy jest serdecznie witany, nic więc dziwnego, 
że wciąż zapisują się nowe osoby. Ludzie przychodzą, ale też niestety odchodzą. 
Kilkoro osób należących do stowarzyszenia pożegnano na zawsze.  

Uroczystość była pierwszym spotkaniem w odnowionej siedzibie. Stowa-
rzyszenie kilka razy „przeprowadzało się”, ale miejmy nadzieję, że tym razem 
zakotwiczy na dobre. W ramach prac remontowych zlikwidowano progi 
w drzwiach, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się. Odnowione 
pomieszczenia – sala integracyjna, rehabilitacyjna i kuchnia -zyskały świeży 
wygląd. Najbardziej cieszy jednak podjazd dla osób niepełnosprawnych. W dzi-
siejszych czasach standardem jest, że budynki użyteczności publicznej są ogólnie 
dostępne dla każdego, 
także niepełnospraw-
nych. Nie mogło zatem 
zabraknąć tego elementu 
architektonicznego przy 
budynku, z którego ko-
rzystają głównie osoby 
niepełnosprawne i bę-
dącego siedzibą ich sto-
warzyszenia. Inwestycja 
została zrealizowana 
ze środków gminnych 
i Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Wszystkich zaintereso-
wanych działalnością filii 
SPON w Sierakowicach 
odsyłamy na stronę inter-
netową www.sponsierak.
webd.pl. 

A.K.
Foto: A.K. i arch. SPON

W tym roku minęło 10 lat od powstania filii Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Sierakowicach. Uroczystość jubileuszowa, podsumowująca 
dotychczasową działalność SPON, połączona z otwarciem wyremontowanych 
pomieszczeń stowarzyszenia przy ul. Łosińskiego 1, odbyła się  5 listopada.

Dziesięciolecie istnienia filii SPON, wspólnie z członkami i władzami stowa-
rzyszenia, świętowali: Tadeusz Kobiela – wójt, Zbigniew Fularczyk – zastępca 
wójta, ks. Bronisław Dawicki, Gabriela Gołata – dyrektor PCPR w Kartuzach, 
Jerzy Paneczko i Wiesław Odrobina – członkowie Zarządu SPON w Sopocie, 
Julita Krzebietke – dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szkla-
nej, Maria Karolak oraz Maria Dyczewska. Pani Dyczewska dziesięć lat temu 
zainicjowała spotkanie dwójki niepełnosprawnych osób: Marzeny Korzeniewskiej 
i Mieczysława Weredy z pracownikiem socjalnym Ryszardem Klejną, znającym 
dokładnie tutejsze środowisko. Zaowocowało to utworzeniem stowarzyszenia 
dla niepełnosprawnych prowadzonego właśnie przez nich. 

Jubileuszowa feta była okazją do przypomnienia historii stowarzyszenia i jego 
działań na rzecz lokalnego środowiska. Ze strony zaproszonych gości padło 
wiele słów uznania pod adresem filii SPON. Pokaz zdjęć dokumentujących naj-
ważniejsze wydarzenia w jej dziesięcioletniej historii przygotował pan Mietek 
Wereda. Nie zabrakło fotek ze spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych 
i okolicznościowych uroczystości. Wspólnie świętowano popularne Andrzejki 
i jubileusze. Przykładem działalności (także zilustrowanej fotografiami) wolon-
tariuszy ze SPON na rzecz sprawnych jest program profilaktyki wypadkowej 

„Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”, kierowany do młodych ludzi i do tej 
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Ostatnio słyszy się wokół odmieniane na różne sposoby słowo Betlejem. Nie 
powinno nas to dziwić. Wszak zbliża się cudny i przepojony głębią przeżyć czas, 
kiedy uzewnętrzniają się pozytywne emocje w człowieku.

Rzeczywiste Betlejem (z hebrajskiego Bet Lehem znaczy „dom chleba”), po-
łożone osiem kilometrów od Jerozolimy, znane jest już wszystkim. Do czasu 
narodzenia Jezusa było maleńką wsią. Od II wieku zaczęto odwiedzać grotę, 
w której narodziło się Dzieciątko i tak z maleńkiej miejscowości stało się wiel-
ką, znaną w świecie. Można rzec, że z Betlejem było tak, jak z Tym, który się 
w nim narodził, jak to współcześnie śpiewamy: Maleńka Miłość w żłobie śpi, 
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni od tej 
Miłości Maleńkiej.

To Betlejem jest oddalone od nas, oglądamy je w telewizji, folderach, nielicz-
ni w rzeczywistości. Choć nasze serca gorące są w tych dniach właśnie tam, 
fizycznie jesteśmy na Kaszubach.  A Kaszuby – kraina wybrana przez Boga 
(według słów legendy „O stworzeniu Kaszub”) – mają na swoim terytorium sporo 

„zagranicznych” nazw. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by być w Rzymie (w gminie 
Chmielno, nad jeziorem Osuszyno), Palestynie (koło Mirachowa), Kosowie (koło 
Przodkowa), Meksyku, Korei, Abisynii.

Ma też egzotyczne miejsca gmina Sierakowice. W jej obrębie jest Ameryka, 
Nowa Ameryka, Piekiełko, a na granicy Szklanej i Lisich Jam znajdziemy uro-
kliwie położone siedlisko Betlejem, którego mieszkańcy, jak wszyscy wokół, 
czekają na przyjście Dzieciątka.

Skąd wzięła się nazwa „Betlejem” dla tego cudnie położonego miejsca? 
Wywodząca się stamtąd Irena Brzustewicz mówi, że pytanie to ożywiło wspo-
mnienia i zmusiło domowników do szperania w przeszłości. Dziś właścicielami 
gospodarstwa są państwo Danuta i Jan Kotłowscy. Pani Danuta urodziła się tu 
w rodzinie Jadwigi i Zygmunta Cichoszów. Oprócz niej państwo Cichoszowie 
wychowali jeszcze trzy inne córki: Irenę, Gabrielę i Alinę. Wszystkie panie są 
dziś nauczycielkami nauczania początkowego, uwielbiają dzieci i pracę z nimi. 
Podczas rodzinnych uroczystości zawsze siadają w pobliżu i nie ma spotkania, na 
którym nie dzieliłyby się doświadczeniami pedagogicznymi. Uczą się od siebie 
nowych piosenek, przekazują wiedzę z zakresu prac plastycznych, podpowia-
dają nowe metody pracy. Trudno jest się oderwać od szkolnych tematów, gdy 
wszystkie córki związane są z edukacją. 

Kolejne pytanie dotyczy właśnie tego wątku. Pani Jadwiga i jej córki sądzą, że 
ogromny wpływ na decyzje dorastających panien miał fakt przyjaźnienia się Państwa 
Marty i Józefa Myszków (dziadków) z ówczesnymi nauczycielami Szkoły Podstawowej 
w Lisich Jamach: Olgą Rudzińską , Modrzejewskim, Krzyżyńskim, Gelertem, którzy 
stołowali się u pani Marty, byli zatem stałymi bywalcami w „Betlejem”.

Nazwa siedliska pojawiła się w czasie, gdy „Betlejem” należało do państwa 
Myszk. I tu dochodzimy do Marty i Józefa Myszk, którzy byli właścicielami sie-
dliska na początku XX wieku. Marta (ur. 2 listopada 1899) i Józef (ur. 25 lutego 
1895) mieszkali w starej chacie zbudowanej zgodnie z tradycją kaszubską. Była to 
piękna szkieletowo-szachulcowa chëcz. Czarne ramy belek z polami wypełnio-
nymi pacą bieloną wapnem, strzecha i gościnni gospodarze, wszystko to robiło 
wrażenie. Wszyscy czuli się tu doskonale. Do tego jeszcze imiona właścicieli: 

W „Betlejem” 
też czekają na Dzieciątko

Marta (po transpozycjach niedaleko już do Marii) i Józef, a wokół nich liczne 
potomstwo: Wanda, Zofia, Czesław, Teresa, Anna, wspominana już Jadwiga 
(późniejsza właścicielka) i Robert. Zaiste piękna rodzinka i otoczenie takoż. Nie 
dziwi więc fakt wyboru nazwy dla tego miejsca. W „Betlejem” pojawiali się 
różni ludzie zachodzący tu po wytwory stolarskie pana Józefa, z czego głównie 
rodzina się utrzymywała. 

Zgodnie z kaszubskim zwyczajem na każdym rozwidleniu dróg stawał, i do tej 
pory staje, krzyż lub kapliczka. Mają one chronić wędrowca wybierającego daną 
drogę przed ewentualnym działaniem złych mocy. Tak też stało się na krańcu 

„Betlejem”. U rozwidlenia dróg biegnących do Sierakowic, Lisich Jam i Leszczynek 
w latach 40. XX wieku stanął krzyż fundowany przez Martę i Józefa Myszków. 
Następny został postawiony w latach 80. przez kolejnych właścicieli: Jadwigę 

Kamień z wyrytą nazwą przy wjeździe do siedliska

Stara chata w siedlisku „Betlejem”

Marta i Józef Myszkowie – pierwsze pokolenie w „Betlejem”

Jadwiga i Zygmunt Cichoszowie – drugie pokolenie

Danuta i Jan Kotłowscy – trzecie pokolenie
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i Zygmunta Cichoszów. Drewno ma jednak pewną wadę, dość 
szybko próchnieje. Zatem w 2004 roku trzeci już na tym miejscu 
krzyż ustawili państwo Danuta i Jan Kotłowscy. Przy okazji teren 
wokół został zniwelowany, co znacznie poprawiło widoczność na 
skrzyżowaniu, które do tego momentu było dość niebezpiecznym 
rozjazdem.

Potomkowie Marty i Józefa Myszków chętnie wracają na ojcowi-
znę. Kolejne już pokolenia spotykają się tu, by wspominać przodków 
i cementować więzi, które w globalizującym się świecie trzeba 
szczególnie pielęgnować i chronić. Służą temu między innymi or-

Uczestnicy zjazdu rodu Myszków na tle nowego domu w „Betlejem”

Paweł i Adaś Kotłowscy – najmłodsi potomkowieCórki Jadwigi i Zygmunta Cichoszów: Irena, Gabriela, Alina, Danuta – 
cztery siostry, nauczycielki z „Betlejem”

ganizowane zjazdy rodzinne. Pierwszy odbył się 30 czerwca 2001 
roku, drugi 19 sierpnia 2006 r. Oba cieszyły się ogromną frekwen-
cją, dopisało starsze, średnie i młodsze pokolenie. Nie zabrakło 
najmłodszych, czyli dzieci, które w historii „Betlejem” reprezentują 
już piąte pokolenie – są nimi Paweł i Adaś Kotłowscy.

Mieszkańcy „Betlejem”, jak wszyscy na świecie, czekają zatem na 
przyjście Dzieciątka i wierzą, że doda im Ono sił do przenoszenia 
w przyszłość wartości wypracowanych w trudzie poprzednich 
pokoleń. 

Danuta Pioch
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Maria – „błogosławiona 
między niewiastami”
Najbardziej znaną Marią jest Matka Jezusa, zwana Najświętszą 
Marią Panną, Królową i wieloma innymi określeniami, które 
doskonale obrazują wielkość czci, jaką darzą Ją wyznawcy. To 
dla Jej imienia zagwarantowano starą formę Maryja, której dziś 
w nadawaniu imienia żeńskiego już się nie stosuje.

Maria, matka Jezusa Chrystusa, wywodziła się z plemienia Judy, 
z rodu Dawida, jak to zapisano w Biblii. Rodzicami MB byli św. 
Joachim i św. Anna, którzy dokonali ofiarowania córki w świątyni 
w wieku trzech lat. Według Ewangelii św. Łukasza Maryja miesz-
kała w mieście galilejskim Nazaret razem z poślubionym jej cieślą 
Józefem. Tam nastąpiło Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny 
i poczęcie za sprawą Ducha Świętego (Łk 1,26-38). Wkrótce potem 
nawiedziła dom kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety, rodzi-
ców Jana Chrzciciela. Podczas tych odwiedzin Elżbieta wygłosiła 
proroctwo o Dziecku Maryi. Maryja zaś wypowiedziała w domu 
Elżbiety hymn (Magnificat).

Maria urodziła swego Syna w Betlejem, w skromnej szopie. 
Św. Łukasz Ewangelista tłumaczy narodziny Jezusa w Betlejem 
brakiem miejsca w Jerozolimie. Tam, w tym skromnym otoczeniu, 
stał się cud, którego pamiątkę w postaci Świąt Bożego Narodzenia 
obchodzimy już ponad dwa tysiące lat z niezmiennym zapałem. 
Maria powiła Jezusa w żłobie (ciekawe, jaką sensacją byłoby 
takie zdarzenie w obecnych czasach), a anioł, okoliczni pasterze 
i mędrcy ze Wschodu oddali im cześć (czy dziś ludzie uwierzyliby 
tak, jak to uczynili mędrcy i pasterze?). Następnie król rzymskiej 
prowincji Izrael - Herod - dowiedziawszy o się o Narodzinach za-
powiedzianego Króla Żydowskiego, wydał dekret o spisie ludności 
i wymordowaniu nowonarodzonych dzieci. Mord ten nazwano 
Rzezią Niewiniątek. To zmusiło Świętą Rodzinę do podróży do 
Egiptu. Później, po powrocie do Izraela Maryja towarzyszyła Je-
zusowi jako dziecku, podczas ofiarowania w świątyni, któremu 
podlegał jako pierworodny syn zgodnie z prawem żydowskim. Już 
od najmłodszych lat Jezusa była obok Syna zawsze i wszędzie, aż 
do śmierci na krzyżu. Nie sprzeciwiała się jego woli, choć serce 
niejednokrotnie krwawiło z bólu. Była, jest i będzie wzorem matki, 
symbolem poświęcenia i oddania.

Na obrazach Maryja ukazywana jest zwykle na trzy sposoby: jako 
młoda dziewczyna z Dzieciątkiem na ręku, jako orantka modląca 
się z podniesionymi rękami i jako pieta opłakująca złożone na jej 
kolanach ciało Syna zdjętego z krzyża.

Maryja jest zatem kobietą niezwykłą, może inspirować, wyzwalać 
pozytywne odruchy. Na Kaszubach (może gdzie indziej także) uwa-
ża się, że imię niesie za sobą określone cechy. Trzeba stwierdzić, 
że ludzie chętnie wykorzystują ( a może raczej wykorzystywali) 
imiona świętych lub zasłużonych do nazywania potomstwa, wie-
rząc po trosze, że odziedziczą po świętych patronach choć część 
ich dobrych cech.

W świątecznym czasie, w którym imię Maria będzie wielokrotnie 
przywoływane,  postanowiono zbadać, ile kobiet/dziewcząt naszej 
gminy nosi to szczególne imię.

Okazuje się, że na przestrzeni 80. lat (od roku 1927 do 2008) 
imię Maria zostało nadane w naszej gminie 324 kobietom. W po-
szczególnych rocznikach przedstawiało się to bardzo różnie. Roz-
piętość liczbowa waha się od 1 do 21 (najwyższa liczba w 1961 
roku, ciekawą może być próba ustalenia, co spowodowało taką 
popularność). W zestawieniu rocznikowym widać, że do końca II 
wojny imię to nie cieszyło się zbyt dużą popularnością (od 1 do 
5 kobiet). Wyraźny wzrost zainteresowania nastąpił w roku 1948 
i trwało to do końca lat pięćdziesiątych. W kolejnych rocznikach 
mamy liczby przekraczające dziesiątkę, a nawet dwudziestkę. Od 
początków lat sześćdziesiątych zainteresowanie imieniem słabnie, 
do roku 1970 liczby wahają się w granicach 5-9. Wyraźny spadek 

zainteresowania zaznacza się w 1972 roku. Ten regres utrzymuje się 
do chwili obecnej. W żadnym z roczników do 2008 roku nie notuje 
się przekroczenia liczby 4, często są to 3 osoby w ciągu roku - 8 
roczników; 2 osoby - 9 roczników; 1 osoba - 6 roczników. Od 1987 
roku natomiast pojawiają się lata, w których nie wybierano tego 
imienia (tak było w 1988, 1989, 1990, 1993-1998, 2000, 2004, 2005). 
Zapewne główna przyczyna spadku popularności tkwi z modzie 
na nadawanie obcych imion narzuconych naszej kulturze wraz 
z rozwojem mediów. Szkoda, że zakorzenione w tradycji imię 
odchodzi i traci w konfrontacji z nową modą.

Dla szerszego zobrazowaniu frekwencji imienia Maria w po-
szczególnych rocznikach na terenie gminy Sierakowice poniższe 
zestawienie.
rok liczba 
 osób

1927 1 1947 5 1964 6 1981 2  
1931 2 1948 10 1965 9 1982 2  
1932 2 1949 7 1966 6 1983 2  
1933 2 1950 6 1967 9 1984 3  
1934 1 1951 6 1968 6 1985 1  
1935 1 1952 10 1969 8 1986 2  
1936 3 1953 6 1970 7 1987 2  
1937 2 1954 12 1971 5 1991 3  
1938 2 1955 15 1972 2 1992 1  
1939 2 1956 12 1973 3 1999 2  
1940 3 1957 10 1974 3 2001 1  
1941 2 1958 9 1975 3 2002 4  
1942 3 1959 20 1976 2 2003 1  
1943 1 1960 12 1977 3 2006 3  
1944 4 1961 21 1978 1 2007 1  
1945 4 1962 6 1979 4 2008 2  
1946 4 1963 5 1980 4

Danuta Pioch

Swiąteczné zëczbë

Na Dzeń Narodzeniô Pana
Wszëtczim lëdzóm swiãti zgòdë

I błogòsławieństwa Wama
Z serca żëczimë na Gòdë.

Wezta do se żëczbë szczescô,
Zdrowié niech Wóm służi lata.

W kòżdim dobroc niech zagòscy,
Na wcyg lepszą przińdnosc swiata.

(E. Pryczkowski)

Niech te żëczbë wëpełnią sã 
w żëcym wszëtczich mieszkańców naji gminë

Zarząd ZKP partu w Serakòjcach
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Listy do Redakcji
Poniżej zamieszczamy listy kobiet z grupy terapeutycznej 
dla osób współuzależnionych.

List 1.
Droga Redakcjo
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – czas radości, spotkań 
z rodziną, kupowania prezentów, pieczenia pierników i ten cały 
niesamowity czas oczekiwania na ten jedyny, najpiękniejszy dzień 
w roku, jakim jest Wigilia. Radość oczekiwania przyćmiewa lęk. 
Im bliżej Świąt, tym coraz częściej ogarniają mnie ponure myśli 
i nachodzą pytania bez odpowiedzi. Czy Święta w tym roku 
będą udane? Czy mąż znowu się upije w Wigilię? Czy zamiast 
kolacji znowu będzie awantura? Czy z powodu swojej choroby 
alkoholowej znowu zniszczy to, na czym mi tak bardzo zależy? 
Czy te Święta, jak wiele poprzednich, będą horrorem dla mnie 
i dla dzieci?

Czasami tak bardzo nienawidzę tych Świąt, bo za każdym 
razem doznaję tak wiele cierpienia, bólu, tyle drażliwych i ob-
raźliwych słów, tylu wyzwisk, szyderstw, kłamstw, nierealnych 
obietnic od pijanego męża. On nie zważa na to, że potwornie 
mnie rani, że rani nasze dzieci, że jego zachowanie burzy spo-
kój naszego domu. Cóż za paradoks – wspólnie z dziećmi tak 
bardzo nienawidzimy i obawiamy się tych Świąt i tak bardzo 
ich pragniemy. Co roku żyjemy nadzieją, że te Święta będą inne, 
lepsze niż poprzednie; że tym razem będą takie wymarzone, 
niepowtarzalne, jedyne; że będą spokojne, rodzinne, pełne ra-
dości i szczęścia. Byłyby takie, gdyby, w ten jeden dzień w roku, 
mąż zechciał być trzeźwy, albo przynajmniej nie był pijany do 
nieprzytomności. Od lat staram się walczyć ze złem, które mąż, 
przez swój nałóg alkoholowy, wprowadza do naszego domu. 
Staram się wszelkimi siłami zapewnić sobie i dzieciom, choć 
odrobinę szczęścia i spokoju, ale z każdym rokiem staje się to 
trudniejsze. Brakuje mi już sił do walki z tą potworną chorobą, 
jaką jest alkoholizm męża. Jego nieobecność w naszym rodzin-
nym życiu z powodu alkoholizmu, boli tak bardzo, że trudno 
czasami oddychać, by nabrać sił i walczyć z kolejnym dniem. 
Wiem, że nie mogę się poddać, bo przegram i stracę to, co mam 
najcenniejszego – moje dzieci.

Gdyby ktoś mnie zapytał, co to jest zło i piekło – bez wahania 
odpowiem –zło to alkoholizm, a piekło, to dom, w którym żyje się 
z alkoholikiem!

Alkoholik niszczy nie tylko siebie, ale przede wszystkim to, co 
go otacza, zwłaszcza najbliższych, rodzinę. Z całych sił staram się, 
by z dziećmi poczuć choć odrobinę tego szczęścia, jakie zwiastu-
je Boże Narodzenie. Jak delikatne światełko lampki choinkowej, 
tli się na dnie serca nadzieja, że będą kiedyś takie wymarzone 
i upragnione Święta, jakich sobie wzajemnie życzymy – spokojne 
i radosne, pełne rodzinnego szczęścia.

Wszystkim wątpiącym i załamanym życzę, by nie zabrakło im 
nadziei, że dobro także istnieje. Boże Narodzenie to nowa nadzie-
ja, która daje nam siłę do walki na kolejny rok. Dla mnie błysk 
szczęścia w oku dziecka i subtelny uśmiech na jego twarzy – to 
najpiękniejszy prezent, jaki mogę otrzymać i nie potrzeba już żad-
nych słów, by to wyrazić. 

Gdy bełkoczący, pijany mąż, zmęczony awanturami i wyzwiska-
mi, wreszcie zaśnie gdzieś pod stołem – usiądę z dziećmi przed 
choinką; będziemy wpatrywać się w światło lampek i upajać się 
wonią pierników. Będziemy razem i przez chwilę będziemy szczę-
śliwi. Czy przez zaciśnięte z bólu gardło przejdzie melodia kolędy? 
Postaramy się nie myśleć, że jest w domu mąż i ojciec, on się nie 
liczy, jest nieważny, jest jak cierń, który sprawia ból. Ważne są 
Święta i wspólna z dziećmi chwila radości. 

Sabina

List 2. 
Życzę przeżytych na trzeźwo Świąt Bożego Narodzenia
Tradycyjnie, każdego roku, wszyscy składają życzenia z okazji 
Świąt – życząc sobie, aby były wesołe i spokojne. Dla niektórych 
żon i mężów, a szczególnie dla dzieci – nie są one ani wesołe ani 
spokojne. Święta osób współuzależnionych nigdy nie są spokojne. 
Alkohol leje się obficie już w Wigilię, ponieważ trzeba „oblać” na-
rodziny Chrystusa. A jak inaczej alkoholik mógłby uczcić to wielkie 
wydarzenie? Jedyna rzecz, której nie może zabraknąć w Święta, 
jest alkohol. Osobę uzależnioną nie interesuje choinka, prezenty, 
podniosły nastrój wigilijnej wieczerzy, ta specyficzna atmosfera 
jedynego dnia w roku. Dzieci alkoholika, zamiast przyklejonego 
do szyby nosa przy wypatrywaniu pierwszej gwiazdy na niebie 
lub gwiazdora z prezentami, wpatrują się z przerażeniem w drzwi, 
nasłuchując powrotu pijanego tatusia do domu.

Z okazji zbliżających się Świąt pragnę życzyć trzeźwych partnerów. 
Jeżeli zauważycie, że wasz partner pije codziennie i wyczujecie za-
pach alkoholu już w wigilijne przedpołudnie – uciekajcie! Uciekajcie 
desperacko – jak najszybciej i jak najdalej! Dajcie sobie szansę na 
normalne życie i radosne Święta. Nie łudźcie się, że zdarzyło się to 
raz, bo te razy będą się powtarzać coraz częściej. Ani się obejrzycie, 
a znienawidzicie dzień 24 grudnia. Nie ma nic gorszego, niż smutek, 
łzy i żal w te rodzinne święta – Święta Bożego Narodzenia.

Wszystkim życzę z głębi serca SPOKOJNYCH ŚWIĄT.
Emilia

List 3.
W moim małżeństwie Święta Bożego Narodzenia są zawsze nie-
udane Nie mam czego wspominać, raczej wolę zapomnieć. Tych 
świąt w mojej rodzinie po prostu nie ma. Nie ma udanej wieczerzy 
wigilijnej. Mam męża alkoholika. Do wigilii zasiadał zawsze pijany, 
a czasami na stole była tylko wódka. Nie pamiętam świąt bez 
alkoholu. To takie ważne święta – godne tego, by przeżywać je na 
trzeźwo, bez alkoholu, z całą rodziną w zgodzie, szczęściu i miłości. 
W rodzinach, gdzie króluje alkohol, nie ma ciepłych i radosnych 
rozmów, śpiewania kolęd, nie ma spokoju. Życzę wszystkim, by 
w Nowy 2009 Rok wkroczyli trzeźwo, by nie stawiali alkoholu, 
który jest powodem wielu tragedii, awantur, pobicia, wypadków 
drogowych. Czyż w Nowym Roku będziemy szczęśliwsi, wznosząc 
w wieczór sylwestrowy alkoholowe toasty?

Życzę wszystkim wiele rozwagi, mądrości i szczęścia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!

Maria 
List 4.
Zakochałam się człowieku z bujną przeszłością. Nie miał rodziny, 
ale żył z kobietą w wolnym związku. Twierdził, że nic ich nie łączy, 
nie kocha jej, potrzebuje jej do spraw zawodowych, jest dla niego 
wspólnikiem w biznesie. Zakochałam się w tym człowieku tak 
bezgranicznie, że do dziś chylę czoło przed potęgą miłości, która 
z tysięcy poznanych mężczyzn, rzuca nas w ramiona tego jedne-
go – najprymitywniejszego. Wkrótce przekonałam się, że byłam 
tylko przelotną znajomością, epizodem, który starał się, nie tylko 
wyjątkowo starannie ukryć przed otoczeniem, ale o którym starał 
się zapomnieć i wyrzucić ze swojego życia. 

Moje święta, od kilku lat, są smutne i przepłakane. Odkąd się znamy 
– nigdy nie zadzwonił w Wigilię lub Sylwestra z życzeniami. Gdy ja 
zadzwoniłam, zbywał mnie poirytowanym głosem. Święta Bożego Naro-
dzenia to święta miłości, a ja przestałam wierzyć w miłość, więc i święta 
dla mnie nie istnieją. Nie potrafię się cieszyć i być szczęśliwa. Miłość 
jest cierpieniem, więc nie chcę kochać i nigdy nie będę kochać! 

W głębi serca pragnę wyzwolić się z miłości do tego człowieka i uwolnić 
się od niej. Może wtedy i ja zauważę na niebie gwiazdę betlejemską?
„i serce zabije upojeniem
I znów dla serca zmartwychwstanie
wiara, i miłość, i natchnienie,
I łzy, i życie pełne wiary!”

Kama
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Prelekcja w SP w Jelonku

Policjant o bezpieczeństwie dzieci

Przypadek podejrzanego mężczyzny w czerwonym aucie, który zaczepiał 
wracające ze szkoły dzieci w Jelonku, skłonił dyrekcję szkoły do zorganizo-
wania spotkania z policjantem. Na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły 
i powrotnej mówił uczniom aspirant Stefan Karcz, kierownik ogniwa prewencji 
komisariatu w Sierakowicach. Wspólnie szukali także odpowiedzi na pytanie: 
kto to jest „obcy”? Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Jelonku.

Do niepokojącego tamtejsze środowisko wydarzenia doszło 13 listopada. Trójka 
dzieci w młodszym wieku  szkolnym wracała ze szkoły do domu. Szły w kierun-
ku Jagodowa. Kierowca czerwonej toyoty zatrzymał się i zapytał dzieci o drogę. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężczyzna był niekompletnie 
ubrany. Dzieci przestraszyły się i uciekły. O wydarzeniu powiadomiły rodziców, 
ci z kolei dyrektor szkoły Ewę Pogroszewską i policję. Funkcjonariusze poważnie 
potraktowali sygnały zaniepokojonych rodziców. Liczba patroli w tamtej okolicy 
została zwiększona, ale mężczyzny nie udało się zatrzymać. 

Jak mówi Ewa Pogroszewska, nie był to jedyny przypadek, inni uczniowie 
także zgłaszali, że widzieli w okolicy tajemniczego mężczyznę. Wszyscy rodzice 
otrzymali ulotkę od dyrekcji placówki z informacją o mężczyźnie i prośbą o za-
pewnienie dzieciom opieki w drodze do szkoły i z powrotem. 

Na początku grudnia prelekcje dla uczniów klas 
0-III i IV-VI przeprowadził asp. Stefan Karcz. Poli-
cjant szeroko omawiał zasady bezpieczeństwa dzieci 
w drodze do szkoły i z powrotem. Wszak w tym 
czasie może się dużo wydarzyć. Wspólnie dyskuto-
wano nad tym, kim jest osoba obca i jak się wobec 
niej zachować. 

Obcy – to ktoś, kogo dziecko nie zna i komu nie ufa. 
Nie wolno zatem nigdy wsiadać do auta nieznajomych. 
Przy próbie wciągania do samochodu trzeba krzy-
czeć i uciekać do ludzi, gdzie można uzyskać pomoc, 
a nigdy w kierunku pól czy lasów. Z obcymi najlepiej 
nie rozmawiać i nic od nich nie przyjmować. 

Zachowanie dzieci w domu, gdy są same, także po-
winna cechować ostrożność. Nigdy nie wolno otwierać 
drzwi osobom nieznanym i informować, że rodziców 
nie ma w domu. Trzeba powiedzieć, że rodzice nie mogą 
w tej chwili podejść do drzwi. Dla złodzieja lub innej 
osoby mającej złe zamiary to sygnał, że dziecko nie jest 
samo. Rodzice powinni wpoić swoim pociechom zasadę, 
aby nikogo nie informowały o cennych przedmiotach, 
jakie znajdują się w domu – sprzęcie telewizyjnym, 
radiowym, komputerowym, biżuterii i oszczędnościach. 
Takie informacje są cenne dla złodziei.

Stefan Karcz przekonywał dzieci, aby przełamały 
wstyd i o wszystkim, co je niepokoi, rozmawiały z ro-
dzicami i nauczycielami. Są to osoby, które zawsze 
i we wszystkim pomogą. 

A.K.
Foto: A.K.

Dzieci z klas 0-III SP w Jelonku

Stefan Karcz

Rady na kolejne odpady
System gospodarki odpadami 
w naszej gminie ciągle jest 
udoskonalany. W sezonie 
letnim „zniknęły”  pojemniki 
tzw. „turystyczne”.  Oceniając 
tą decyzję, należy przyznać, że 
było to korzystne posunięcie. 
Również turyści wyrażają się 
pozytywnie o tej zmianie.

Kolejnym krokiem w kie-
runku segregacji odpadów 
i zagospodarowania odpadów 
niebezpiecznych są pojemni-
ki przeznaczone na zużyte 
kartridże do drukarek la-
serowych i atramentowych 
oraz na zużyte telefony ko-
mórkowe. 

W takich pojemnikach gromadzimy 
zużyte kartridże do drukarek 
laserowych i atramentowych 

oraz zużyte telefony komórkowe 
– pokazuje Mariusz Laska

Udało nam się znaleźć informacje o firmie Eco Service z Wrocła-
wia, odbierającej zużyte tonery, kartridże czy telefony komórkowe, 
które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i nie powinny być 
gromadzone w ogólnych pojemnikach. Postanowiliśmy nawiązać 
współpracę z tą firmą. Akcja, która rozpoczęła się na początku 
grudnia, wejdzie na stałe do gminnego programu gospodarki od-
padami. Pojemniki kartonowe przekazujemy do szkół i przedszkoli, 
gdzie dzieci mogą przynosić z domów zużyte tonery bądź telefony. 
Pojemniki trafiły również do firm sprzedających sprzęt komputero-
wy, drukarki, telefony komórkowe. Klienci, kupując nowy tusz bądź 
tonery, mogą przynieść zużyte pojemniki. Odzew jest pozytywny, 
a odpadów tego typu jest ogrom. Zachęcamy mieszkańców do 
włączenia się w ten system segregacji.

Dodatkowo za każdy oddany toner, głowicę lub telefon komór-
kowy Eco Service przekazuje pieniądze na  pomoc dzieciom pro-
wadzoną przez UNICEF. Jak widać, jest to pomoc dla środowiska 
i dzieci.

Mariusz Laska 
inspektor do spraw ochrony środowiska

Foto: M. Karolak
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Uratowany borsuk
Z relacji myśliwego Piotra Leszczyńskiego

Podobno w noc wigilijną, jeżeli ludzie dobrze się wsłuchają, usłyszą, 
jak zwierzęta posługują się ludzką mową?  Co powie w noc wigilijną 
borsuk, uratowany dzięki determinacji ludzi dobrej woli?

Pan Andrzej Szczypior z Załakowa  zauważył któregoś dnia 
uwięzionego w pustej studni borsuka. Nie wiadomo jak długo 
biedne zwierzę tam przebywało? Widać było, że borsuk starał się 
wydostać z 3 metrowej studni o własnych siłach, wykopując resztką 
sił ziemię z dna studni. Hałda wykopanej ziemi i wyżłobiona jama 
wcale nie ułatwiły borsukowi opuszczenia więziennej pułapki, 
a wprost przeciwnie - utrudniała wydobycie go na wolność.

Rodzina pana Andrzeja Szczypiora, zatroskana o los biednego 
zwierzęcia, przez tydzień dokarmiała go jabłkami i warzywami, 
szukając jednocześnie pomocy u myśliwych w uwolnieniu przy-
musowego lokatora z ich przydomowej studni. Wytrawni myśliwi - 
Piotr Leszczyński i Zbigniew Suchta, wraz z członkami rodziny pana 
Andrzeja Szczypiora, podjęli się karkołomnego zabiegu uwolnienia 
borsuka. Ratowanie borsuka wcale nie było łatwe. Przestraszone 
zwierzę, pomimo wyczerpania, było niebezpieczne i trzeba było 
liczyć się z tym, że nie pozwoli zbliżyć się do siebie człowiekowi. 
Na pewno broniłoby się - rzucając się, gryząc i drapiąc – z czego 
doskonale zdawali sobie sprawę ratujący go myśliwi. Siła zagro-
żonego i broniącego się borsuka jest tak wielka, że nie każdy pies 
pokonałby go. Należało wziąć również pod uwagę ewentualność, 
że zwierzę może być wściekłe i kontakt z nim groziłby zakażeniem 
tą wyjątkowo niebezpieczną chorobą. Odpadła więc propozycja 
wejścia do studni po drabinie i wyniesienia borsuka na rękach. 
Ratownicy postanowili skonstruować coś w rodzaju lassa. Do drąga 
przywiązano sznurek. Ta metoda powiodła się. Przestraszony bor-
suk, szamocząc się, zaplątał się w sznur jak w sidła. W ten sposób 
wyciągnięto osłabione i przerażone zwierzę, które desperacko 
uwolniło się ze sznurka i powlokło w kierunku lasu. Nie uciekało, 
nie biegło, ale resztką sił powlokło się w kierunku lasu. Zwierz 
miał szczęście, że spotkał ludzi, którzy postanowili go ratować, a nie 
skrócić jego cierpienie; że znalazł się w gospodarstwie wrażliwych 
i troskliwych ludzi, którzy go dokarmiali.

Jeżeli w noc wigilijną ktoś będzie się uważnie wsłuchiwał 
w mowę zwierząt, może usłyszy borsuka wdzięcznego ludziom, 
którzy uratowali mu życie? 

Maria Karolak

Program profilaktyki wypadkowej SPON

„Nie daj się zabić, 
 życie jest piękne!”

Wolontariusze z filii Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym w Sierakowicach nie ustają w wysiłkach na rzecz 
propagowania wśród młodzieży odpowiedzialnego i rozważnego 
korzystania z uroków młodości i aktywnego wypoczynku podczas 
wakacji. Realizowany przez nich od kilku lat program profilaktyki 
wypadkowej „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje” spotyka 
się z dużym uznaniem ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Ma na 
celu uzmysłowienie młodym ludziom, że nierozważne zachowanie 
może prowadzić do tragedii, która zaważy na ich dalszym życiu. 

Niepełnosprawni wolontariusze Marzena Korzeniewska i Mieczy-
sław Wereda na początku grudnia spotkali się z uczniami trzecich 
klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Gowidlinie. „Nie chcemy was 
przestraszyć, ale ostrzec” – mówił do uczniów pan Mieczysław. 
Wolontariusze opowiadają historie tragicznych wypadków, które 
przeżyli. Następstwem była niepełnosprawność. Ułamek sekundy 
i wszystko w ich życiu się zmieniło. Miesiące spędzone w szpitalu, 
walka z bólem i zmiana planów życiowych. 

Wolontariusze mówią także o asertywności. Można uniknąć tra-
gedii w wielu sytuacjach nie zgadzając się na pewne zachowania: 
odmawiając jazdy z kierowcą, który pił alkohol lub takim, któremu 
się wydaje, że bierze udział w wyścigach Formuły 1. Tym samym 
można ocalić swoje zdrowie i życie. Trzeba powiedzieć NIE głupo-
cie i brawurze. Nieodpowiedzialne zachowanie i brak wyobraźni 
mogą mieć fatalne skutki. W Polce co roku w wypadkach ginie 
ok. 6 tys. osób, a rannych zostaje ok. 60 tys. 

Opowiedziane przez panią Marzenę i pana Mieczysława zdarze-
nia są bardzo sugestywnie. Wolontariusze wiedzą o czym mówią, 
a ich słowa trafiają do młodych bardziej niż napominanie rodziców 
o rozważne zachowanie. Przygotowany przez pana Mieczysława 
film obrazujący następstwa wypadków komunikacyjnych także 
działa na wyobraźnię i wzbudza refleksje. Film kończy się zdaniem, 
które warto zapamiętać – Nie daj się zabić, życie jest piękne!

A.K.
Foto: A.K.

Marzena Korzeniewska i Mieczysław Wereda 
opowiadają uczniom historie swoich wypadków
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Święty 
od podarków
Mikołajki to przedsmak świąt Bożego Narodzenia. To 
także jeden z tych szczególnych dni w roku niecier-
pliwie i tęsknie oczekiwanych przez dzieci. 

Jak co roku Mikołaj odwiedził naszą gminę. Tego 
wyjątkowego gościa można było spotkać w szkołach 
i poszczególnych sołectwach. Ze słodkimi podarka-
mi i wieloma innymi upominkami odwiedził także 
dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Sierakowi-
cach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Mała Szkoła 
w Szopie. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w GOK

Pomysł na ciekawy prezent
 

Początek grudnia to dla wielu sygnał, że czas na 
przedświąteczne zakupy. W tym roku Gminny 
Ośrodek Kultury w dniach 3 i 6 grudnia zor-
ganizował Kiermasz Bożonarodzeniowy. Każdy, 
kto w tym czasie odwiedził siedzibę ośrodka, 
mógł kupić niebanalny upominek lub świąteczne 
dekoracje. 

A było w czym wybierać. Efekty swojej pracy, 
talentu i twórczych wizji prezentowali zarówno 
artyści ludowi, jak i panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Lisich Jam i Paczewa. Wśród wyrobów 
znalazły się także ozdoby choinkowe wykonane 
przez dzieci z Przedszkola Samorządowego 
w Sierakowicach oraz dzieła sztuki ludowej 
autorstwa uczniów szkół podstawowcych.  

A.K.
Foto: A.K. Ludwika Meronk prezentuje 

świąteczną dekorację 
przygotowaną przez 

Małgorzatę Jesiołowską 
z KGW w Lisich Jamach

Panie z KGW w Paczewie

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje
ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje”
                                            Gustaw Flaubert 

Składamy bardzo serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się 
do tego, aby zorganizować Dzień Św. Mikołaja - 
6 grudnia 2008 r. 

Naszymi wspaniałymi darczyńcami są:
• Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela
• Grażyna Brzeska, Sklep „Alkor”, ul. Lęborska 4A, 
Sierakowice
• Joanna Choszcz, Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Tuchlino 131
• Henryk Furman, Sklep Spożywczy, ul. Kościerska, 
Sierakowice
• Państwo Kostuch, Sklep „Helga”, ul. Lęborska 25, 
Sierakowice
• Mieczysław Skibiński, Hurtownia „Skibiński”, 
ul. Mickiewicza 43, Sierakowice
• Anonimowy ofiarodawca
• Barbara Formela
• Gabriela i Marek Bojanowscy, Sklep Spożywczy, 
ul. Lęborska 14, Sierakowice
• Wiesława Szymańska , W&D Trafika, ul. Rynek 3, 
Sierakowice
• Elżbieta Grzenkowicz, Drogeria, ul. Kartuska, 
Sierakowice
• Małgorzata Kreft, Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
ul. Kartuska 27, Gowidlino
• Rady Sołeckie: Bącka Huta
 Długi Kierz 
 Leszczynki
 Mojusz
 Paczewo 
 Szklana
 Tuchlino. 
Specjalne podziękowania należą się Panu Janowi 
Olszewskiemu, który przybył do nas wraz ze swoim 
reniferem, lecz nie saniami, tylko bryczką. 

Serdecznie pozdrawiamy 
i dziękujemy za dar serca!

Gminny Ośrodek Kultury
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Przedszkolaki w Sierakowicach niecierpliwie oczekiwały 
wizyty wyjątkowego gościa

Dzieci z „Małej Szkoły” w Szopie

Przed wizytą Mikołaja 
przedszkolakom towarzy-
szyła Syberyjska Pani Zima

Mikołaj obdarował słodkościami dzieci ze Starej Maszyny

Najmłodsi nie czuli strachu 
przed Mikołajem
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Dzień Czystego Powietrza 
Dzień Czystego Powietrza to finał ogólnopolskiej 

kampanii - „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”

Z dumą i radością piszemy o inicjatywach naszego przedszkola 
i szkół, które włączyły się w tym roku do ogólnopolskiej akcji pod 
hasłem Dzień Czystego Powietrza. Obchodziliśmy go 14 listopada. 
W poprzednim numerze pisaliśmy o happeningu zorganizowanym 
przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 
W naszej gminie do tej cennej akcji włączyła się również Szkoła Pod-
stawowa w Mojuszu i Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach.

Na kampanię składało się kilkanaście propozycji działań, których 
podjęli się, pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu i Przedszkole w Sierakowicach.

Uczniowie z Mojusza pisali listy do rodziców i osób dorosłych, 
aby zaprzestali palić śmieci w paleniskach domowych. Głównie to 
dorośli palą śmieci, ale ich dzieci mogą mieć wpływ na zmianę tej 
postawy. Listy zostały wręczone rodzicom, dziadkom lub sąsiadom. 
Osobisty list dziecka z pewnością lepiej zadziała i przemówi do 
wyobraźni i wrażliwości rodzica, niż inne formy kampanii.

Do szkoły zaproszono gości: panią pielęgniarkę Hanię Koszałka, 
prezesa firmy wywozowej Mirosława Myszk oraz inspektor ochrony 
środowiska w Urzędzie Gminy Marię Karolak. Goście opowiedzieli 
o różnorodnych aspektach spalania śmieci, ochronie środowiska 
i zdrowiu. Szkoła miała bogatą stronę wizualną – tematyczne pla-
katy, gazetki, hasła. W holu szkoły zorganizowano wystawę prac 

plastycznych uczniów na temat spalania śmieci. Pięć najlepszych 
prac wysłano na kolejny etap kampanii do Fundacji ARKA. Poszcze-
gólne klasy zbudowały kukły DIOKSYNY - obrazujące niezwykle 
szkodliwe substancje, które wydzielają się podczas palenia śmieci 
w piecach domowych. Kukły DOKSYN, zbudowane z różnorakich 
odpadów, były szokujące i przerażały swoją wymową. Dzieci użyły 
najwyższego kunsztu i wyobraźni w ich tworzeniu. Zbudowane kukły 
DIOKSYN wykorzystano, podobnie jak Szkoła w Sierakowicach, do 
organizacji happeningów. Zaprezentowano je rodzicom i przedstawi-
cielom mediów. Prezentacji DIOKSYN towarzyszyły hasła, wiersze 

Maski na ustach dzieci przejmująco ilustrują 
cywilizacyjny problem zatruwania atmosfery

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Przedszkolaki na tle wystawy rysunków biorących udział w konkursie o szkodliwości spalania śmieci
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Dogłębne i wnikliwe poznawanie 
zagadnienia segregacji odpadów

i wypowiedzi uczniów obrazujące dużą wiedzę o skutkach spalania śmieci. Naj-
lepsze klasy otrzymały nagrody wręczane przez panią Bożenę Obel. Odbył się 
również konkurs wiedzy ekologicznej. Uczestnicy konkursu imponowali kolegom 
i zaproszonym gościom swoją wiedzą. Następnego dnia uczniowie kontynuowali 
działania zaplanowane  w ramach kampanii, m.in. konstruowano maski na usta, 
które miały uniemożliwić wdychanie zanieczyszczonego powietrza. 

Chcąc zapoznać rodziców z osiągnięciami uczniów uczestniczących w kampanii, 
pani Dyrektor Szkoły Danuta Pioch zaproponowała, aby najbliższe spotkanie z ro-
dzicami (wywiadówka), także poświęcone było problemom utylizacji odpadów w go-
spodarstwach domowych i omówieniu szkodliwości spalania ich w paleniskach. 

W organizację Dnia Czystego Powietrza  w SP w Mojuszu szczególnie zaan-
gażowane były nauczycielki przyrody: Bożena Obel i Barbara Grad, które były 
zarazem koordynatorkami całości działań. Czynnie w pracach uczestniczyli 
również pozostali nauczyciele  z racji tego, że opiekowali się swoimi klasami 
i z nimi przygotowywali klasowe prezentacje.

Urząd Gminy przygotował dla każdej ze szkół kopię filmu edukacyjnego „Ko-
chasz dzieci, nie pal śmieci”. 

Równie bogaty program udziału w kampanii zaprezentowały dzieci w Przedszko-
lu w Sierakowicach. Ciekawość tematu była przeogromna, a zdobywanie wiadomo-
ści imponujące. Dzięki pani Dyrektor i paniom przedszkolankom - Dzień Czystego 
Powietrza był dla milusińskich niezwykle ciekawą formą nauki i zabawy. 

Gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w akcję. 
W przyszłym roku liczę, że znajdzie się więcej sprzymierzeńców i sojuszników walki 
z zanieczyszczaniem atmosfery żądnych zmiany negatywnych postaw i zachowań. 

Powodzenie kampanii przeciw spaleniu śmieci w piecach domowych jest 
uzależnione od stopnia włączenia się w nią szkół, organizacji społecznych, za-
kładów pracy i każdego pojedynczego człowieka, któremu zależy na zdrowiu 
i czystym powietrzu. 

Maria Karolak

Widownia żyła happeningiem
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wspólnie realizację projektu „SMS – Strefa Młodych Sierakowice”, 
w efekcie którego powstanie ilustrowany dodatek młodzieżowy do 
czerwcowego wydania „Wiadomości Sierakowickich”. Projekt jest 
odpowiedzią na potrzebę bezpośredniego zaistnienia w lokalnym 
medium publicznym w celu przekazania społeczności treści do-
tyczących spraw młodzieży, zainteresowania swoimi problemami 
dorosłych, którzy decydują o ich przyszłości.

Projekt „SMS – Strefa Młodych Sierakowice”, opracowany przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy Sierakowice, wygrał w Regionalnym 
Konkursie Grantowym, który ogłosiła Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Równać Szanse 2008”. 

Kolejne informacje 
o przebiegu realizacji 
projektu będą się syste-
matycznie  ukazywały 
na łamach „Wiadomości 
Sierakowickich” w ru-
bryce „Z bibliotecznej 
szuflady”. Przewidywa-
ny jest konkurs fotogra-
ficzny na najciekawsze 
zdjęcie z życia naszej 
młodzieży, spotkanie 
z podróżnikiem Romu-
aldem Koperskim, spo-
tkanie z młodą artyst-
ką Basią Warmowską 
i inne.

J. Telega

„Każde dziecko to wielki i ważny świat” – te 
słowa Janusza Korczaka powinny brzmieć 
w sercach każdego nauczyciela, na którym 
spoczywa wielka odpowiedzialność za rozwój 
młodego człowieka. Szczególnego zaangażowa-
nia wymaga praca z dzieckiem niepełnospraw-
nym. Potrzeba wiele wysiłku i wytrwałości, by 
dziecku ze sprzężoną niepełnosprawnością 

zapewnić wielokierunkową pomoc, aby mogło 
– „stać się tym, kim może się stać”.

Nadrzędnym celem ośrodka jest stworze-
nie wychowankom optymalnych warunków 
dla prawidłowego rozwoju fizycznego, in-
telektualnego i emocjonalno-społecznego. 
Zależy nam też, aby każde dziecko czuło 
się potrzebne i kochane.

Temu właśnie służy różnorodność zajęć 
prowadzonych przez oligofrenopedagogów.

Raz w miesiącu w ośrodku ogłaszamy 
kolorowy dzień, w którym wszyscy pracow-
nicy i dzieci ubierają się na dany kolor. 

Nie potrafimy wyobrazić sobie otacza-
jącego nas świata bez kolorów. Działają 
na wyobraźnię, wpływają na zachowanie, 
chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę. Kolory tworzą nastrój radości lub 
smutku, ożywiają albo uspokajają.

W pracy wykorzystujemy stymulację polisen-
soryczną, czyli wielozmysłową, która angażuje 
zmysł dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Każdą porę roku kojarzymy z różnymi ko-
lorami. Obecnie nasze zajęcia i prace związa-
ne są  z zimą, którą odzwierciedla kolor biały 
i niebieski. My w zajęciach wykorzystaliśmy 
głownie niebieski. Kolor ten widzimy przy-

Dzień Niebieski 
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szlanej

patrując się niebu i wodzie. Kojarzy się nam 
z zimnem, chłodem, jest „mało dynamiczny”. 
Ułatwia wyciszenie i relaks. 

W czasie zajęć połączyliśmy okres zimy 
również z zapachem i smakiem. Wykorzysta-
liśmy miętę, która także daje nam poczucie 
chłodu, odświeża i uspokaja. Częstowaliśmy 
dzieci herbatką i miętowymi cukierkami.

Angażując zmysł wzroku i dotyku, posłużyli-
śmy się w pracy wodą, która w rożnej postaci 
(ciecz, lód, szron) ułatwia wywołanie wrażeń 
związanych z zimą. Ponadto do rozwijania ko-
ordynacji wzrokowo – ruchowej przeprowadzi-
liśmy zabawę z wykorzystaniem kolorowej folii, 
papieru o różnorodnej strukturze, gotowych 
wycinanek (gwiazdki, sople lodu) itp.

Pobudzając zmysł słuchu, zachęcaliśmy 
dzieci do gry na dzwoneczkach i trójkącie. 
Na zakończenie wszyscy wysłuchaliśmy 
nagranych odgłosów śnieżnej wichury.

Dzieci lubią zajęcia związane ze stymu-
lacją polisensoryczną, ponieważ każde, bez 
względu na swoje trudności czy ograni-
czenia, może w nich czynnie uczestniczyć. 
Aktywność angażująca wiele zmysłów daje 
poczucie radości i zadowolenia.      

Maria Klajn

Przypominamy!
Konkurs – „Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów” tylko do 
końca roku 2008! Bohaterką roku 2008 jest – CZAROWNICA.

Ze wszystkich przeczytanych książek wybieramy te, w których 
występuje czarownica, Baba Jaga, wiedźma itd. Wykonujemy jej 
portret wraz z krótkim opisem, w którym zamieszczamy informacje 
o autorze książki, jej tytuł oraz to, co jest istotne dla zrozumienia 
całej opowieści. Wszystkie kolejne portrety, wraz z opisami, zbie-
ramy, tworząc jedną wielką księgę, oprawiamy ją według własnego 
pomysłu, podpisujemy i przynosimy do biblioteki. Autorzy naj-
ładniejszych, najobszerniejszych i najstaranniej wykonanych prac 
otrzymają nagrody. Konkurs będzie trwał do końca grudnia 2008r., 
wyniki ogłosimy w ostatnią sobotę stycznia 2009 r.

Kto może wziąć udział w konkursie? Dzieci do lat 12, które same 
potrafią i lubią czytać, a także te, które same nie potrafią czytać, 
ale lubią słuchać bajek i umieją samodzielnie malować. Uczestnicy 
mogą wykonać zadanie samodzielnie lub w grupach nie większych 
niż 5 osób.

W 2009 roku bohaterem konkursu będzie – KRASNOLUDEK!
.

Biblioteka przypomina o terminowym oddawaniu wypożyczonych 
książek. Do końca 2008 można oddawać książki bez opłat za spóź-
nienia. W styczniu 2009 biblioteka będzie rozsyłała upomnienia. 
Koszt upomnienia to 0,50zł za jeden miesiąc spóźnienia. Dotyczy 
to  każdego pojedynczego egzemplarza.

SMS – Strefa Młodych Sierakowice

Od stycznia 2009 r. młodzież z Gimnazjum w Sierakowicach i ich 
starsze koleżanki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczną 

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
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Rada Rodziców przy Gimnazjum w Sierakowicach

serdecznie zaprasza na koncert charytatywny zespołu Kris and Elvis
który odbędzie się 23 stycznia 2009 r. (piątek) o godz. 20.00 w klubie Ferajna w Sierakowicach. Bilety w cenie 10 zł 

będzie można nabyć w sekretariacie Gimnazjum w Sierakowicach oraz w klubie Ferajna.

Rada Rodziców życzy wszystkim Czytelnikom „Wiadomości Sierakowickich” zdrowych, radosnych 
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
10. rocznica nadania imienia szkole w Puzdrowie

Święto Patrona 
Minęło dziesięć lat od nadania Szkole Podstawowej w Puzdrowie 
imienia ks. Bernarda Sychty. Dokładnie 25 listopada 1998 r. szkoła 
z rodzinnej miejscowości wybitnego kapłana i naukowca otrzymała 
Jego imię. Uroczysta akademia, z okazji okrągłej rocznicy przyjęcia 
patronatu, odbyła się 24 listopada br.

Pamięć o Patronie jest w szkole ciągle żywa. Na głównym 
korytarzu budynku widnieją hasła będące życiowym mottem 
ks. Sychty: Nie marnować nigdy czasu oraz Kto chce rozpalać 
innych, sam musi płonąć. W gablotach zebrano pamiątki po 
znakomitym językoznawcy, malarzu i etnografie, który – jak pod-
kreśliła dyrektor placówki Mirosława Masowa – sam kiedyś był 
uczniem tej szkoły. 

Aby upamiętnić Patrona i rocznicę nadania szkole imienia, 
uczniowie z koła teatralnego zaprezentowali program artystycz-
ny. Jego akcja działa się w Pelplinie – stolicy diecezji, miejscu 
pracy i pobytu ks. Sychty. Siedzący na ławce w ogrodzie ka-
płan zastanawia się, czy jego praca zostanie doceniona przez 
potomnych – czy policzą mu Kaszuby, że je tak kochał, tak się 
dla nich trudził... I oto przed ks. Bernardem pojawiają się goście 
z przeszłości – dzieci ze szkoły w Puzdrowie. Zapewniają, że nie 
tylko w rodzinnej miejscowości, ale na całych Kaszubach pamięta 
się o Nim. Dowodem tego był chociażby rok 2007, ogłoszony na 
Pomorzu rokiem ks. Bernarda Sychty.  

Uczniów z klas IV-VI, skupionych w kole teatralnym „Remus”, przy-
gotowała opiekunka koła Emilia Maszke. W realizację przedsięwzię-
cia zaangażowani byli także inni nauczyciele – Małgorzata Herczuk 
wykonała dekoracje, Tomasz Ziemann – prezentację multimedialną, 
a Marlena Korda akompaniowała śpiewającym uczennicom. 
Foto: A.K.                                                                    A.K.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Bernarda Sychty 

w Puzdrowie 
składają serdeczne podziękowania 

wszystkim przyjaciołom, 
którzy wspierają działalność naszej szkoły, 

w szczególności 
panu Kazimierzowi Klejnie, panu Wiesławowi Gafce, 

panu Krzysztofowi Formeli, pani Mirosławie Dawidowskiej 
oraz państwu Stefańskim i Reclafom.    

W związku ze zbliżającymi się świętami 
życzymy radosnych chwil, spędzonych 

w gronie rodzinnym 
oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.   

Goście z przeszłości, czyli uczennice ze szkoły w Puzdrowie, 
z wizytą u Patrona
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Mikołaj w Kamienicy Królewskiej
6  grudnia 2008 r., zgodnie z tradycją do Kamienicy Królewskiej 
przyjechał Mikołaj, który zaprosił na uroczystość mikołajkową  
około 100 dzieci z Kamienicy Królewskiej i Załakowa.

Uroczystość Mikołajkowa rozpoczęła się o godzinie 13.30 słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym dla dzieci i ich rodziców w Remizie 
Strażackiej w Kamienicy Królewskiej. W pięknie udekorowanej 
sali zasiadły do stołów dzieci ubrane w różnorodne, kolorowe 
czapeczki przygotowane przez organizatorów.

Impreza rozpoczęła się występem dzieci z klas I-III Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej, który zachwycił zebranych wspaniałą 
grą aktorską. W dalszej części młoda utalentowana mieszkanka 
wsi Załakowo zagrała na organach i nauczyła wszystkich zebra-

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ Ratuj i ucz ratować!
Nasze panie nauczycielki: Dorota Kobiela i Magdalena Grzenkowicz 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mała Szkoła w Szopie, uczestni-
czyły w szkoleniach organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świą-

tecznej Pomocy. Szkolenie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy. 
W ramach akcji otrzymaliśmy kilka fantomów do nauki udzielania 
pierwszej pomocy. Idea szkolenia polega na tym, że najpierw w kur-
sie uczestniczą nauczyciele, a później zdobyte umiejętności przekazują 
w szkołach uczniom, ich rodzicom i innym nauczycielom.

Piątego grudnia wszyscy uczniowie naszej szkoły (od zerówki 
do 6 klasy) uczestniczyli w zajęciach instruktażowych przeprowa-
dzanych przez wspomniane nauczycielki. 

W styczniu, podczas tzw. wywiadówki, planujemy również 
przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

Przemysław Łagosz
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mała Szkoła w Szopie

Mała Szkoła w wielkimi stylu

Dyrektor szkoły w Szopie, pan Przemysław Łagosz, ma prawo być 
dumny ze swojej szkoły.

Podczas mojej ostatniej wizyty w szkole pan dyrektor opro-
wadził mnie po pięknie urządzonej i bogato wyposażonej szkole. 
Jego chlubą jest gabinet do informatyki z kilkunastu stanowiska-
mi komputerowymi. W innej sali montowano dwa, najnowszej 
generacji, telewizory. W procesie dydaktyczno-wychowawczym 
szkoły ważny jest nie tylko sprzęt i pomoce dydaktyczne, ważne 
są programy i ich realizacja – z czego doskonale zdaje sobie 
sprawę Dyrektor Szkoły. I te także są na najwyższym poziomie. 
Miałam okazję uczestniczyć w realizacji niewielkiego odcinka 
obszernego programu zdrowotnego szkoły. Dzieci zgłębiały 
tajniki udzielania pierwszej pomocy. Nauczycielka prowadziła 
zajęcia przy zastosowaniu fantomu człowieka. Zaangażowanie 
dzieci było godne podziwu.

Osobiście przekonałam się, że dzieci posiadają ogromną wiedzę 
o zasadach zdrowego stylu życia. Wiedzą wiele o szkodliwości 
eksperymentowania ze środkami uzależniającymi. Należy mieć na-
dzieję, że wiedza przełoży się na mądre decyzje życiowe? Spotkanie 
z rodzicami także poświęcone było uzależnieniom i nałogom. 

Mariusz Laska - inspektor ochrony środowiska z Urzędu Gminy 
w Sierakowicach - przeprowadził dla uczniów warsztaty z eduka-
cji ekologicznej. Dzieci uczyły się segregować odpady i stosować 
w swoich gospodarstwach domowych, obowiązujące w naszej 
gminie, zasady gospodarki odpadami. 

M. Karolak
Foto: Przemysław Łagosz
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nych piosenki na powitanie Świętego Mikołaja. Mikołaj przybył 
właśnie wtedy, kiedy dzieci śpiewały dla niego piosenkę. Wszyscy 
wspaniale się bawili, każde dziecko otrzymało cudowne prezenty: 
od pięknych pluszowych przytulanek począwszy, przez ślicznie 
wyposażone piórniki i przybory szkolne, a na olbrzymim worku 
słodyczy i owoców skończywszy.

To był naprawdę świąteczny dzień dla wszystkich dzieci, ale 
i dla ich rodziców, którzy z zachwytem przyglądali się całej uro-
czystości.

W tym miejscu należą się ogromne podziękowania pani Kry-
stynie Komar-Komarowskiej wraz z rodziną i przyjaciółmi, która 
była pomysłodawczynią, organizatorką imprezy oraz osobą, która 
zgromadziła i przygotowała (tylko w sobie wiadomy sposób) tak 
ogromną ilość cudownych prezentów. Wszystko to, po raz kolejny 
w Kamienicy Królewskiej, za uśmiech naszych dzieci. W przy-

gotowanie całości włączyli się również nauczyciele i uczniowie 
z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. Ta piękna idea, którą 
pielęgnuje pani Krystyna Komar-Komarowska, zasługuje na wielkie 
wyrazy wdzięczności, które pod adresem organizatorki kierują 
dzieci i rodzice. Była to piękna uroczystość integrująca mieszkań-
ców i nie tylko. Dziękujemy!

Hanna Subkowska-Wójcik

Warsztaty hydrobiologiczne
Uczniowie klas VIa i VIe ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
mieli okazję uczestniczyć w dwugodzinnych warsztatach przepro-
wadzonych przez panią dr Małgorzatę Łukaszewicz–Gniotyńską 
w ramach edukacji ekologicznej organizowanej przez Zieloną Szkołę, 
działającą przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym w Schodnie. 

Zajęcia podzielone były na dwie części. Pierwsza odbyła się 
w sali lekcyjnej. Dzieci dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy 
o wodach na kuli ziemskiej i o wodzie, która jest w ciele człowieka. 
Dowiedziały się, skąd się wzięła woda na Ziemi i jakie są jej rodzaje, 
o jej właściwościach i budowie cząsteczkowej. Poznały również 
zwierzęta i rośliny żyjące w jeziorach. Mogły zadawać pytania, na 
które pani doktor chętnie odpowiadała. Druga część zajęć odbyła 
się nad jeziorem Świniewo. Uczniowie, wraz z nauczycielem Jo-
lantą Skierka i prowadzącą zajęcia panią hydrobiolog, zastanawiali 
się, jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w naszym jeziorze. 
Dowiedzieliśmy się, że jest to jezioro eutroficzne, że może być za-
nieczyszczone metalami ciężkimi, ponieważ w pobliżu znajduje się 
ruchliwa droga. Z pewnością spływają do niego również nawozy 
z pobliskich pól uprawnych. Ze względu na porę roku nie udało się 
przeprowadzić badań terenowych. Odbędą się one na przełomie 
kwietnia i maja. Wówczas dzieci będą przeprowadzały analizy 
jakości wody wszystkich okolicznych zbiorników wodnych, nauczą 
się rozpoznawać rośliny i zwierzęta, które można zobaczyć gołym 
okiem oraz zobaczą pod mikroskopem, co żyje w kropli wody.

Jolanta Skierka
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Twoje życie w twoich rękach

Taki tytuł nosił projekt profilaktyki prozdrowotnej, zrealizowany 
przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jego podsumo-
wanie, połączone ze spektaklem z okazji Światowego Dnia Walki 
z AIDS, odbyło się 5 grudnia.  

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w kilku działaniach: 
konkursach, szkoleniach i prelekcjach. 

Przedstawienie profilaktyczne „Prawie wszystko o...” przygotowali 
uczniowie klasy III LO i III TA z okazji Światowego Dnia Walki 
z AIDS. 1 grudnia wykonali je dla uczniów gimnazjum w Sierako-
wicach, a 5 grudnia zaprezentowali kolegom ze szkoły. W ulotce, 
tematycznie nawiązującej do dnia walki z AIDS, którą rozdawali 
słuchaczom, czytamy „Nie chcemy, abyście się bali tej choroby 
i odtrącali ludzi zakażonych lub chorych. Dlatego chcielibyśmy 
przedstawić Wam krótką scenkę, która opowie o HIV i AIDS. Cho-
ciaż przedstawione przez nas wydarzenia wymyśliliśmy, a osoby 
w nich występujące i ich role są zupełnie przypadkowe, mogą 

Międzyszkolny Konkurs 
Nakrywania Stołów Świątecznych 

Uczniowie z ZSP najlepsi 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach był pomysło-
dawcą i gospodarzem zorganizowanego po raz pierwszy Międzysz-
kolnego Konkursu Nakrywania Stołów Świątecznych. Rywalizowali 
przedstawiciele pięciu szkół z województwa pomorskiego. Konkurs 
odbył się 9 grudnia. 

Przed świętami Wielkanocnymi zorganizowano w tutejszej pla-
cówce podobny konkurs. Wówczas o miano najlepszych walczyli 
reprezentanci poszczególnych klas. Celem obecnej edycji konkursu 
było upowszechnienie wzorów i tradycji nakrywania stołów wigi-
lijnych. Nad jego organizacją czuwały nauczycielki przedmiotów 
zawodowych sierakowickiej szkoły – Mirosława Cyman, Agnieszka 
Kazimierczak i Anna Wydrowska. Do rywalizacji zaproszono inne 
szkoły hotelarskie i gastronomiczne z województwa. Z zaproszenia 
skorzystały: ZSP w Somoninie, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Gdańsku, Centrum Kształcenia Praktycznego Pracownie Gastro-
nomiczno-Hotelarskie Bursa w Słupsku i ZS Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. 

Zadaniem trzyosobowego zespołu było zaplanowanie wigilij-
nego menu, nakrycie i udekorowanie stołu oraz zaprezentowanie 
komisji końcowego efektu. W skład komisji weszły osoby, które 
na co dzień są związane z branżą restauracyjną – Maria Gosk, 
współwłaścicielka restauracji Złota Jesień w Kartuzach i Miro-
sława Płotka – właścicielka restauracji Oliwka w Sierakowicach. 
Oprócz nich prezentację uczniów oceniały: Joanna Pióro, Irena 

Przedstawicielki ZSP i efekt ich pracy

Kulwikowska i Wiesława Płotka. Przy ocenie brano pod uwagę 
poprawność i szatę graficzną menu, prawidłowość nakrycia stołu 
oraz oryginalność i estetykę elementów dekoracyjnych.

Końcowe wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce zajęli 
reprezentanci gospodarzy, czyli uczniowie ZSP w Sierakowicach, 
II miejsce wywalczyli uczniowie z Somonina, a kolejne miejsca 
uczniowie z Rusocina, Słupska i Gdańska.

Tekst i foto: A.K.

AIDS to śmierć...

...ale AIDS to też choroba, której można uniknąć...
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Trudna olimpiada, a sukces blisko 
W tym roku już po raz trzeci odbyła się w ZSP w Sierakowicach 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział trzydziestu 
dziewięciu uczniów z różnych klas. 14 listopada 2008 roku uczest-
nicy przystąpili do rozwiązywania testu zawierającego 20 zadań, 
wymagających udzielenia odpowiedzi lub dokonania jej wyboru.

Organizatorami olimpiady byli M. Milewczyk, A. Wica i A. Pawel-
czyk. Najwyższą liczbę punktów uzyskali: Mateusz Holk-Łebiński 
z kl. III LO i Mateusz Miotk z kl. II LO. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom 
życzymy powodzenia  w kolejnej edycji olimpiady. Do zobaczenia 
za rok. 

M. Milewczyk                       
 

Konkurs Wiedzy o Pomorzu już za nami
21 listopada  2008 r. w ZSP w Sierakowicach odbył się szkolny 
etap XXII Konkursu Wiedzy o Pomorzu, w którym wzięło udział 
dwudziestu jeden uczestników. Musieli oni rozwiązać test zawiera-
jący 25 pytań zamkniętych z czterema możliwościami odpowiedzi. 
Organizatorami konkursu były M. Milewczyk i A. Wica.

Najwyższą liczbę punktów uzyskały następujące osoby : 
Grzegorz Miotk i Aleksandra Myszk z kl. III LP 
Weronika Grzenkowicz z kl. III LP
Kamila Labuda z kl. I T
Wioleta Kwidzińska, Magdalena Zaborowska, Alicja Żynda z kl. 

III T oraz Krystyna Tusk z kl. III LP
Kolejny etap konkursu odbędzie się w styczniu w Bibliotece 

Głównej Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Wita Stwosza 53. 
Wezmą w nim udział najlepsi uczniowie z Pomorza - zwycięzcy 
etapów szkolnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a najlepszym 
życzymy sukcesów w kolejnym etapie.                                               

Oprac. M. Milewczyk

zdarzyć się w rzeczywistości.” Przedstawienie kończy się puentą, 
że co prawda AIDS to śmierć, ale to też choroba, której można 
uniknąć. Wiele zależy od młodych ludzi, ich odpowiedzialności 
za siebie i innych oraz od ich spojrzenaia na życie i świat. Innym 
działaniem w ramach tego projektu był konkursy propagujące ideę 
krwiodawstwa. Uczniowie sami przygotowali i przeprowadzili cykl 
lekcji otwartych, podczas których omawiano zagadnienia związane 
z tym tematem. Na tej podstawie nauczycielki organizatorki – Maria 
Browarczyk i Iwona Tesmer - opracowały pytania konkursowe. 
W konkursie wiedzy o krwi i krwiodawstwie pierwsze miejsce 
zajęła klasa IV TA, drugie – klasa II LO, a trzecie – klasa III TA. 
Zainteresowani uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym 
zachęcającym do oddawania krwi. Tu czołowe miejsca zajęły 
dziewczęta: Monika Tempska z kl. I a LO – pierwsze, Barbara Du-
łak z z kl. I TA – drugie i trzecie miejsce – Monika Klawikowska 
z kl. I b LO. Kontynuując ideę krwiodawstwa trzy dziewczęta z kl. 
III LP: Aneta Jóskowska, Paulina Mielewczyk i Michalina Choszcz, 
postanowiły podzielić się jednym z najcenniejszych darów, jaki 
posiada człowiek – własną krwią. Wspólnie oddały 1350 ml tego 
niezwykle cennego płynu.

Grupa piętnastu uczniów z różnych klas w połowie listopada 
uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził do-
świadczony ratownik medyczny. Podczas podsumowania projektu 
w dniu 5 grudnia kursanci otrzymali certyfikaty poświadczające 
zdobyte umiejętności. 

Na realizację projektu „Twoje życie w twoich rękach” szkoła 
otrzymała dofinansowanie z urzędu gminy. 

A.K.
Foto: A.K.

Młodzież uczestnicząca w kursie pierwszej pomocy 
z dyrektor Krystyną Formelą i nauczycielką Marią Browarczyk

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
Dnia 30.10.2008 r. klasa III T.Ż. wraz z opiekunkami Anną Wy-
drowską i Agnieszką Kazimierczak udała się do Gospodarstwa 
Agroturystycznego G.B. Tesmer w Dolinie Jadwigi, położonej 
w malowniczej okolicy nieopodal Gowidlina.

Gospodyni przywitała nas pięknymi słowami brata Zbigniewa 
Joskowskiego, dzięki którym poczuliśmy się jak w domu. Gospo-
darstwo oferuje turystom : checz drewnianą, przejażdżkę agro-
busem szlakiem edukacyjnym, biesiadę połączoną z warsztatami 
kaszubszczyzny prowadzoną przez kapelę „BAS”, spacer dolinną 
ścieżką wraz z możliwością zapoznania się z wiejską zagrodą, ka-
szubskie baśnie opowiadane przez gawędziarza. 

Pani Gabriela przedstawiła nam krótką historię powstania ośrod-
ka, omówiła zajęcia, które się w nim odbywają. Zachęcając nas do 
wspólnej zabawy, wprowadziła nas w świat dziecięcy. Pierwszym 
naszym zadaniem było liczenie ziaren potrzebnych do wypieku 
jednego chleba, następnie, używając fantazji, mogliśmy się wykazać 
pomysłowością podczas formowania ciasta chlebowego. W trakcia 
poczęstunku, który sami przygotowaliśmy, przygrywała nam kapela 

„BAS” z Sierakowic, umilając nam czas. Chcąc zachęcić nas do wspólnej 
zabawy, zorganizowano biesiadę połączoną z warsztatami kaszubsz-
czyzny. Punktem kulminacyjnym naszej wyprawy była przejażdżka 
agrobusem szlakiem edukacyjnym, dzięki której mogliśmy zobaczyć 
piękno kaszubskiej ziemi. Na zakończenie poczęstowano nas zupą 
ziemniaczaną z kluskami i bułkami własnego wyrobu. Wycieczka 
była bardzo udana i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

A. Żynda, K. Stefańska i K. Gosz
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Od grudnia jest czynna wystawa „Gwiazdka na Kaszubach” 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. Eksponaty można 
oglądać do lutego 2009 r. 
11 stycznia 2009 r. zapraszamy na 17. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. O godz. 16.30 w sali sportowej gimnazjum 
w Sierakowicach odbędzie się mecz piłki nożnej Gimnazjum i Przy-
jaciele kontra Przedstawiciele Telefonów Alarmowych. 
16 stycznia 2009 r. w sierakowickim gimnazjum odbędzie się XIX 
Przegląd Zespołów Kolędniczych Województwa Pomorskiego.
 
W bibliotekach w Sierakowicach i Gowidlinie co piątek – 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – odbywają się „Spo-
tkania z bajką”. Początek o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy!

Imprezy sportowe
7 grudnia w hali sportowej gimnazjum w Sierakowicach rozpoczęły 
się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki, 
które potrwają do 22 lutego 2009 r.
Rozgrywki ligowe tenisa stołowego 
rozpoczynają się 4 stycznia 2009 r. w siera-
kowickim gimnazjum. 

KALENDARZ 
imprez kulturalnych

Harmonogram sekcji stałych 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sierakowicach - rok 2009
• Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela - tel. 0694-468-878
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
wtorek godz. 17.15-18.15 - sala nr 12
środa godz. 16.00-17.00 - sala nr 101
skrzypce - instruktor: Marlena Korda – tel. 0500-804-722
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
środa godz. 16.00-18.00 - sala nr 12

• Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas, organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska tel. 0609-797-520
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00 -17.45 - sala nr 101
wtorek godz. 13.45-19.30 - sala nr 101
czwartek godz. 15.00 -19.45 - sala nr 101
piątek godz. 15.00- 17.30 - sala nr 101
sobota godz. 10.00- 13.45 - sala nr 101
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - środa - godz. 13.00-19.45

• Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
choreografia: mgr Irena Warmowska - tel. 0694-468-876
instruktor muzyki: mgr Witold Baska 
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach piątek - godz. 17.30-20.30

• Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
instruktor muzyki: mgr Jan Baska
choreograf: mgr Irena Warmowska - tel. 0694-468-876
kierownictwo zespołu: mgr Jarosław Jóskowski - tel. 0601-235-274 
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - poniedziałek godz. 13.30-15.30

• Chór Bel Canto 
instruktor: mgr Dominika Formela tel. 0694-468-878
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
wtorek godz. 16.00-17.15 - sala nr 12
środa godz. 17.00-18.30 - sala nr 101

• Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin – tel. 0607-899-129
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach poniedziałek - godz. 16.00-17.00 - grupa młodsza 
(I-III klasa), 17.00-18.00 – grupa starsza (IV-VI klasa)

• Formacja tańca nowoczesnego „Black Dance”
instruktor: mgr Edyta Gawin – tel. 0607-899-129
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach piątek godz. 15.30-17.30

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice 
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski – tel. 0660-754-162 
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00 - sala nr 12

Ekspozycja Stała Muzealna - sala nr 101 i 102
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 058-681-62-14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem: poniedziałek i środa 
– 9.00-14.00, zwiedzanie bez przewodnika : wtorek-czwartek-piątek 
– 9.00–16.00

Sekcja sztuki ludowej – sala 01
instruktor: Bożena Skierka 
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach ponie-
działek godz. 16.00-18.00

Na klawiaturze grudniowych nocy
Anioł zagrał: „Bóg się rodzi…”
Dzieląc się tą wspaniałą nowiną
Ślemy życzenia Wam i Waszym Rodzinom:
Niech Bożonarodzeniowe święta
W pokoju i radości upłyną
A rok nowy, który przed nami
Niech Was uraczy szczęścia darami.

Życzą pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

zaprasza na koncert kolęd 
w wykonaniu artystów zrzeszonych w zespołach i sekcjach naszej 
placówki w dniu 28 grudnia 2008 r. o godz. 16.00 w Kościele Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie.

                  
.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
Zespół Szkół w Tuchlinie

zapraszają na eliminacje gminne 
XIX Przeglądu Zespołów Kolędniczych, 

które odbędą się dnia 21 grudnia 2008 roku

W programie: godz. 12.00 - zbiórka Kolędników przy kościele pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, korowód Kolędników do Zespołu 
Szkół w Tuchlinie, otwarcie Przeglądu, prezentacje grup kolędni-
czych, podsumowanie, wręczanie nagród.

Sponsorzy:

Patronat medialny: Radio Kaszëbë                                    
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SPORT

X Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej 
Siatkarze walczyli o Puchar Prezesa GS „SCh”

GKS „Sierakowice”, wzorem lat ubiegłych, 
zorganizował w dniach 29 i 30 listopada 
2008 r. otwarty turniej piłki siatkowej dla 
amatorów. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn, 
co zmusiło organizatora do rozegrania elimi-
nacji na dwóch salach sportowych. Zespoły 
wywodziły się z takich miejscowości jak: 
Gdańsk, Kartuzy, Dziemiany, Kołczygłowy, 

Wejherowo, Luzino, Klukowa Huta, Przodkowo, Gowidlino i Sie-
rakowice.

29 listopada rozegrano mecze eliminacyjne. Z grupy A awanso-
wały drużyny: Powersystem Kartuzy i PiDM Kunikowski Przod-
kowo, z grupy B: KS Kołczygłowy i UKS Klukowa Huta. Najbar-
dziej emocjonujące spotkania miały miejsce w grupie C, gdzie 
rozstrzygnięcie o awansie nastąpiło dopiero w ostatnim meczu. 
Liczni kibice zespołu „bat” Sierakowice robili wszystko, co mogli, 
aby dopingować swoją drużynę, sala huczała jak nigdy. I udało się, 
wraz z Relaksem Dziemiany awansowali do półfinału, wygrywając 
z silnym zespołem z Wejherowa. Drużyny, które nie zakwalifiko-
wały się do półfinałów, otrzymały od sponsora – Prezesa Zarządu 
GS „SCH” w Sierakowicach pana Józefa Formeli – okolicznościowe 
upominki na osłodę goryczy porażki. 

Następnego dnia, 30 listopada, rozegrano półfinały i finał. 
Mistrzem został zespół KS Kołczygłowy (w drużynie jako 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Gimnazjalistów w Kartuzach

Są różne sposoby na promocję szkoły. Zespół  Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności, organizuje 
co roku Powiatowy Turniej Gimnazjalistów. Niezmiennie cieszy 
się on sporym zainteresowaniem szkół z naszego powiatu, gdyż 
gimnazjaliści mają okazję poznać szkołę, do której być może będą 
uczęszczać w przyszłości.

W poprzednich latach zawody obejmowały konkurencje spraw-
nościowe oraz turniej piłki siatkowej. W tym roku organizatorzy 
uznali, iż siatkówka jest zdecydowanie bardziej widowiskowa, więc 
była ona jedyną konkurencją. Jest to jedyny turniej w naszym 
powiecie, gdzie zespoły są „mieszane”: w drużynie występuje po 
troje dziewcząt i chłopców. 

W tym roku w rywalizacji udział wzięło siedem gimnazjów, więc 
drużyny zostały podzielone na dwie grupy: w grupie A zmierzyły 
się: Gimnazjum nr 1 w Kartuzach, Gimnazjum nr 2 w Kartuzach, 
Gimnazjum Somonino oraz Katolickie Gimnazjum W Kartuzach. Na-
tomiast w grupie B rywalizowały gimnazja z Sierakowic, Przodkowa 
oraz Gowidlina. Najlepsze zespoły awansowały do półfinałów, 
następnie miał miejsce mecz o III miejsce oraz finał. I choć tego 
typu zawody to przede wszystkim dobra zabawa, to rywalizacja 
momentami była bardzo zacięta. W rozgrywkach grupowych padły 
następujące rezultaty:
GRUPA  A 

KG Kartuzy - Gim. Somonino 2:0

Gim. Nr 1 – Gim. Nr 2 1:2

KG Kartuzy - Gim. Nr 1 0:2

Gim. Somonino - Gim. Nr 2 0:2

KG Kartuzy - Gim. Nr 2 0:2

Gim. Somonino - Gim. Nr 1 0:2

GRUPA  B

Przodkowo - Sierakowice 1-2

Gowidlino - Przodkowo 2-1

Sierakowice - Gowidlino 0:2

W spotkaniach półfinałowych gimnazjaliści z Sierakowic uporali 
się ze swoimi  rówieśnikami z kartuskiej „2” , natomiast zespół z 
Gowidlina ograł Gimnazjum nr 1 z Kartuz 2:0. Spotkanie o miejsce 
III to wewnętrzny pojedynek gimnazjów kartuskich, i tu doszło 
do rezultatu odwrotnego, bo po zaciętym meczu drużyna z Gim. 
Nr 1 pokonała rywali, mimo iż w meczu grupowym okazała się 
słabsza. Natomiast w spotkaniu finałowym zespół z Sierakowic w 

pierwszym secie prowadził bardzo wyrównaną grę, drugi set to 
już zdecydowana dominacja ekipy z Gowidlina, która cały mecz 
wygrała 2:0. 

Po turnieju wszyscy uczestnicy zgromadzili się w auli, gdzie 
miała miejsce prezentacja multimedialna przybliżająca uczestnikom 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Mówiono o ilości 
oddziałów, kierunkach kształcenia, możliwościach odbywania prak-
tyk zawodowych, itp. Następnie przedstawiciele władz szkolnych i 
samorządowych dokonali podsumowania turnieju oraz wręczenia 
nagród rywalizującym drużynom. 

Uczestnicy turnieju reprezentujący gminę Sierakowice:
GOWIDLINO: Mariusz Dyszer, Weronika Woźniak, Lucyna Leik, Weronika Har-

tyn- Leszczyńska, Alicja Zelewska, Alicja Cirocka, Agata Reszka, Dawid Brzeski, 

Robert Sela, Dawid Necel; opiekun- Paweł Staszek

SIERAKOWICE: Paulina Drywa, Martyna Kuczkowska, Patrycja Niklas, Andżelika 

Byczkowska, Natalia Kwidzińska, Łukasz Kwidziński, Wojciech Brzeski, Tomasz 

Deeg, Mateusz Ropella, Maciej Płotka, Milena Gilmajster.

TABELA GRUPY A:

Gimnazjum nr 2 3 6-1

Gimnazjum nr 1 2 5-2

KG Kartuzy 1 2-4

Gim. Somonino 0 2-4

TABELA  GRUPY  B

Gowidlino 2 4-1

Sierakowice 1 2-3

Przodkowo 0 2-4

Mistrz turnieju KS Kołczygłowy

Gimnazjaliści z Gowidlina
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rozgrywający występował również Wójt Gminy Kołczygło-
wy – Wacław Kozłowski); wicemistrzem - Powersystem Kartuzy, 
a trzecie miejsce zajął zespół PiDM Kunikowski Przodkowo. 
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Wojciech Wojciecho-
wicz – Powersystem Kartuzy i Rafał Stoltman – KS Kołczygłowy. 
Otrzymali oni nagrody rzeczowe  ufundowane przez GS „SCH” 
w Sierakowicach oraz przez Sklep Obuwniczy pana Mirosława 
Stolc z Sierakowic. Finaliści otrzymali z rąk Prezesów Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach – Józefa For-
meli, Mirosława Kuczkowskiego i Roberta Kostrzewy – wspaniałe 
puchary, medale i upominki z okazji jubileuszu turnieju. Podczas 
uroczystości wręczania nagród wspomniano pomysłodawcę tego 
Turnieju – Tadeusza Wesółkę, który zmarł w lutym 2008r.  W trak-
cie rozgrywek wyświetlane były slajdy przypominające historię 
organizacji zawodów na przełomie 10 lat.

Walka, emocje, zabawa – tak w trzech słowach można skomento-
wać dzień. Wspaniała atmosfera, emocjonujące pojedynki i licznie 
zgromadzona publiczność spowodowały, że X jubileuszowy Turniej 
Piłki Siatkowej przejdzie do historii jako impreza stojąca na bardzo 
wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym.

Mirosław Senwicki

☞

SPORT

Halowa Liga Piłki Nożnej 
im. Tadeusza Wesółki w Sierakowicach

Siódmego grudnia 2008r. w Gimnazjum w Sierakowicach rozpo-
częła się XIII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej. Od tego roku nosi 
ona nazwę im. Tadeusza Wesółki. Po kilku słowach wspomnień o 
inicjatorze tej imprezy uroczystego otwarcia dokonała  jego żona 
Barbara Wesółka. Po uroczystości delegacja zawodników GKS 
Sierakowice udała się na cmentarz, aby położyć na grobie ś. p. 
Tadeusza wiązankę kwiatów. Przez cały dzień trwania zawodów 
wyświetlano prezentację pt. „Wspomnienie o Tadeuszu”, wykonaną 
przez Przemysława Łagosza, gdzie można było zobaczyć zdjęcia 
upamiętniające działalność sportową Tadeusza Wesółki.

Do ligi zapisało się 11 drużyn, które utworzyły jedną grupę. Były 
wśród nich: LKS Łebunina, Rob – Bud Paczewo, Smakosz Tuchlino, 
Oldboy Drywa Sierakowice, Murkaz Paczewo, Ribena Sierakowice, 
Sierka Sierakowice, Metal Serwis Wandke, Elwoz Szklana, Kaszub 
Sianowo, Gladiator Sierakowice. Mecze rozgrywane są systemem 

„każdy z każdym”, a odbywać się będą do połowy lutego 2009r.w Hali 
Sportowej Gimnazjum w Sierakowicach. Zapraszamy sympatyków 
halowej piłki nożnej w każdą niedzielę od 15.00 do 19.00.

Wyniki po pierwszej kolejce:
Elwoz Szklana – Kaszub Sianowo    6:4

Karol Kostuch - 3, Marcin Marciński - 2, Robert Gliszczyński - 1 – Krystian Plocke - 3, 

Patryk Damski-1

Sierka Sierakowice – Metal Serwis Wandke  1:9
Mariusz Bigus - 1 – Artur Formela - 4, Mateusz Pytka - 3, Jacek Warmowski - 1, 

Wiesław Kwiatkowski - 1

Murkaz Paczewo – Ribena Sierakowice   5:5
Arkadiusz Hebel - 2,  Łukasz Łapigrowski - 2, Piotr Łapigrowski - 1 – Mateusz 

Cyman - 4, Krystian Gilmajster - 1

Smakosz Tuchlino – Oldboy Drywa Sierakowice  4:1
Damian Bulczak - 1, Robert Kotłowski - 1, Robert Knut - 1, Krzysztof Myszk - 1, 

Bogdan Dejk - 1

LKS Łebunia – Rob – Bud Paczewo       8:2
Michał Maszota - 4, Józef Maszota - 1, Rafał Ruła - 1, Tomasz Mielewczyk - 1, 

Krzysztof Głodowski - 1 – Robert Labuda - 2

Gladiator Sierakowice             pauza

Klasyfikacja  Strzelców po I kolejce:
4 – Cyman Mateusz, Formela Artur, Maszota Michał

3 – Kostuch Karol, Plocke Krystian, Pytka Mateusz

2 – Hebel Arkadiusz, Labuda Rafał, Łapigrowski Łukasz, Marciński Marcin 

1 – Bigus Mateusz, Bulczak Damian, Damski Patryk, Dejk Bogdan, Gilmajster 

Krystian, Gliszczyński Robert, Głodowski Krzysztof, Knut Robert, Kotłowski Ro-

bert, Kwiatkowski Wiesław, Łapigrowski Piotr, Maszota Józef, Myszk Krzysztof, 

Mielewczyk Tomasz, Paczuła Ireneusz, Ruła Rafał, Warmowski Jacek.

TABELA 07.12.08 r. I kolejka
L.p. Nazwa  zespołu Pkt.  Bramki

1 Metal Serwis Wandke  3 9:1 +8  

2 LKS Łebunia 3 8:2 +6  

3 Smakosz Tuchlino 3 4:1 +3  

4 Elwoz Szklana 3 6:4 +2  

5 Murkaz  Paczewo 1 5:5 0  

5 Ribena Sierakowice  1 5:5 0  

6 Kaszub Sianowo 0 4:6 -2  

7 Oldboy Drywa Sierakowice 0 1:4 -3  

8 Rob - Bud  Paczewo  0 2:8 -6  

9 Sierka  Sierakowice  0 1:9 -8  

10 Gladiator Sierakowice  0  

Mirosław Senwicki
Foto: Przemysław Łagosz

Klasyfikacja  FAIR  PLAY
Nazwa zespołu Ilość pkt.

Ribena Sierakowice - 12

Elwoz Szklana - 6

Metal Serwis Wandke - 3

Oldboy Drywa Sierakowice - 3

Rob - Bud  Paczewo - 3

Sierka  Sierakowice    - 3

Smakosz Tuchlino   - 3

Gladiator Sierakowice      0

Kaszub Sianowo     0

LKS Łebunia     0

Murkaz  Paczewo     0

Finaliści X Turnieju Piłki Siatkowej

Barbara Wesółka i Mirosław Senwicki
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SPRZEDAM

Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o pow. ok. 300 m2 w centrum 
Sierakowic. Dom nadaje się na działalność handlową i usługową, cena okazyjna 2000 zł/m2. 
Istnieje możliwość nabycia domu na sąsiedniej działce z dwoma garażami w stanie 
surowym zamkniętym. Łączna powierzchnia obu działek wynosi ok. 600 m2. 
Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

Łóżeczko dziecięce sosnowe z materacem i szufladą (500 zł), łóżeczko turystyczne 
z przewijakiem, składane (200 zł), fotelik samochodowy dla małego dziecka Chicco 
(100 zł), tel. 0603 288 107.

Nowe alufelgi „15” 4 szt. do AUDI A-3, tanio, cena do uzgodnienia, 
tel. 058 685 05 25 (od 9.00 do 17.30).

Nowe dywaniki samochodowe do aut różnych marek, ceny do negocjacji, 
tel. 0603 748 535.

Lawetę do transportu samochodów, rok produkcji 2006, zarejestrowana, opłacone OC, 
przegląd ważny do 2009 r., cena do uzgodnienia: 3900 zł, tel. 0781 499 422.

Nowe kołpaki samochodowe: „13”, „14”, „15”, „16”, tanio, cena do uzgodnienia, 
tel. 0781 499 422.

Opony zimowe „13” do Opla Corsy z felgami stalowymi, jak nowe, cały komplet 
4 szt. - 390 zł, montaż i wyważenie GRATIS, tel. 0781 499 422.

Felgi „13” stalowe do Renault, 35 zł za 1 szt., tel. 0603 748 535

Felgi „14” stalowe do VW Golf, Polo itp., 45 zł. za 1 szt., tel. 0603 748 535

VW T-4 Transporter ciężarowy i osobowy o pojemności: 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 
2.5 TDI, pojedyncza kabina + skrzynia, 6 osób + skrzynia, 3 osoby - blaszak, 9-cio 
osobowe; sprowadzone z Niemiec, tel. 058 685 05 25 w godz. 9.00-18.00.

RÓŻNE

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 502 070 954.

Odstąpię telewizor kolorowy 21’’ w dobrym stanie technicznym, 

tel. 0691 539 826.

Pilnie potrzebna elektryczna maszyna do szycia. Osoby, które zechcą bezpłatnie 
odstąpić maszynę proszę o kontakt, tel. 058 681 95 41 w godz. 8.00-15.00.

OGŁOSZENIA DROBNE
Dużo szczęścia, spokojnego życia 

i optymistycznego spojrzenia na świat 
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 

oraz w Nowym Roku

życzy wszystkim aktualnym i przyszłym klientom 

Zakład Optyczny – Teresa Rydel
„Dom Handlowy Woźniak”

Kaszubska Baśka po raz trzeci
W dniu 14 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Bącka Huta zorganizowało dwa turnieje gry w ,,Baśkę”. 
W pierwszym turnieju grano o Puchar Wójta w Mistrzostwach 
Gminy Sierakowice, natomiast w drugim o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Sierakowice. W obu turniejach udział wzięło 132 
osoby. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ,,Mała Szkoła” w Szopie 
przyjechali zawodnicy z różnych stron województwa pomorskiego 
(m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Bytów, Kościerzyna, Żukowo, Kar-
tuzy, Chmielno, Nowa Karczma). Wszystkich uczestników powitał 
i otwarcia dokonał Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Był 
to już trzeci turniej zorganizowany w ,,Małej Szkole” w Szopie. 
Łącznie we wszystkich dotychczasowych  turniejach wzięło udział 
prawie pół tysiąca osób, co świadczy o popularności tej gry na 
Kaszubach. Bardzo dobrze zaprezentowali się miejscowi zawodnicy, 
którzy zajęli wysokie miejsca w obu turniejach. Klasyfikacja - Mistrzostwa Gminy Sierakowie

Panie: 1. Marciniak Helena - ,,Dragon” Gdynia 2.  Grudzień-Tryk Teresa 
-,,Jedynka” Kościerzyna 3. Hinc Helena -,,Perełki” Żukowo. Panowie: 
1. Domarus Jacek - GKS Sierakowice 2. Joskowski Waldemar 
-,,Galactikos” Szopa 3. Miotke Andrzej - ,,Damroka” Chmielno. 
4. Woelke Piotr - ,,Sokół” Stężyca 5. Ruszewski Edwin 6. Pioch 
Józef - ,,Damroka” Chmielno. Drużynowo: 1. ,,Sokół” Stężyca 2. ,,Sami 
Swoi” Miłoszewo 3. ,,Damroka” Chmielno.

Klasyfikacja - Grand Prix o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Sierakowice
Panie: 1. Kwidzińska Halina - ,,Perełki” Żukowo 2. Olszewska Aleksandra 
3. Socha Barbara -,,Kuzynostwo” Borcz. Panowie: 1. Kosznik Jan -,,Caro” 
Kościerzyna 2. Szynszecki Jan -,,Galactikos” Szopa 3. Labuda Mieczysław 
4. Grot Zbigniew - ,,Betk” Sierakowice 5. Bulczak Mieczysław - Bącz 
6. Ropela Witold - ,,Galactikos” Szopa. Drużynowo: 1. Bącz 2. ,,Betk” 
Sierakowice 3. ,,Galactikos” Szopa
Foto: Przemysław Łagosz                                Witold Ropela
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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: 

19 grudnia 2008, 

30 stycznia 2009, 27 lutego, 

27 marca, 24 kwietnia.

GOTÓWKA bez wychodzenia z domu 
(również w weekendy)

Zadzwoń 605 909 461 
lub wyślij sms o treści: 
GOTÓWKA


