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19. Przegląd Zespołów Kolędniczych Województwa Pomorskiego
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Ksiądz Alfred Franciszek Cybula – 
Kapelan Prezydenta Lecha Wałęsy

Dzień Babci i Dziadka w Jelonku
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I. „Kultura fizyczna, sport i rekreacja’’, przyjęto następujące 
działania priorytetowe:

1. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
W ramach realizacji wspierane będą następujące zadania: opie-

ka trenerska, opieka medyczna, dojazdy na mecze, ubezpieczenie 
członków klubów, artykuły sportowe, których okres używania nie 
przekracza 1 roku (nie będące środkami trwałymi), opłaty związa-
ne z uczestnictwem członków klubu w rozgrywkach sportowych, 
obozy sportowe;

2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane 
przez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu 
lokalnym i ponad lokalnym, w tym dla osób niepełnosprawnych,

3. wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie ak-
tywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
szkolnych i w czasie wolnym od zajęć.

W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
zakup nagród, wynagrodzenia sędziów i opiekunów. 

Na realizację zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja 
w 2008 roku w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości: 
290.000 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2009 roku 
objętych obszarem kultura fizyczna, sport i rekreacja wynosi: 
315.000 zł.

II. „Profilaktyka”, przyjęto następujące zadania:
1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoho-

lowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
2. udzielanie rodzinom dysfunkcyjnym i tym rodzinom, w których 

występuje przemoc, pomocy terapeutycznej, psychospołecznej 
i prawnej,

3. prowadzenie dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom 
od środków zmieniających świadomość i od nikotyny,

4. prowadzenie działań zapobiegających alkoholizmowi wśród 
osób dorosłych i w zakładach pracy,

5. prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej.
Na realizację zadań w obszarze profilaktyka w 2008 roku w bu-

dżecie gminy przeznaczono środki w wysokości: 19.500 zł.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2009 roku 

objętych obszarem profilaktyka wynosi: 25.000 zł.

III. „Kultura i sztuka regionalna”, przyjęto następujące zadania:
1. organizacja imprez kulturalnych uwzględniających elementy 

specyficzne dla gminy Sierakowice
W ramach realizacji tego zadania wspierane będą: nagrody 

w konkursach, wynagrodzenie dla artystów, przewóz instrumentów 
muzycznych, oświetlenie, nagłośnienie.

2. wspólne przedsięwzięcia instytucji kultury z organizacjami 
pozarządowymi

W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
wystawy, odczyty, spotkania autorskie, konkursy.

3. kultywowanie lokalnej tradycji kaszubskiej
W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzię-

cia: opieka instruktorów tańca i śpiewu, konsultacje językowe, 
zakup i naprawa strojów i instrumentów (nie będących środkami 
trwałymi), dojazd na festiwale, ubezpieczenie członków zespołu, 
prowadzenie kół rękodzieła artystycznego, przegląd zespołów 
kolędniczych, konkursy o tematyce regionalnej, promocja tradycji 
kaszubskiej gminy Sierakowice.

Na realizację zadań w obszarze kultura i sztuka regionalna 
w 2008 roku w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości: 
7.500 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2009 roku 
objętych obszarem kultura i sztuka regionalna wynosi: 15.000 zł. 

IV. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”, przyjęto nastę-
pujące zadania:

1. organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu do szkół 
i ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, umożliwiających 
realizację obowiązku nauki i kształcenia dzieciom i młodzieży.

Na realizację zadań w obszarze nauka, edukacja, oświata i wy-
chowanie w 2008 roku w budżecie gminy przeznaczono środki 
w wysokości: 75.000 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2009 roku 
objętych obszarem nauka, edukacja, oświata i wychowanie wynosi: 
80.000 zł. 

Miejsce i termin składania ofert: Gmina Sierakowice, 
ul. Lęborska 30 (pok. nr 112) do dnia  2 marca 2009 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z wnioskodawcami:
• w zakresie „Kultura fizyczna, sport i rekreacja”: Piotr Zengerski, 

tel. 058 681 95 34; zengierski.piotr@sierakowice.pl 
• w zakresie „Profilaktyka”: Maria Karolak, tel. 058 681 95 41; 

karolak.maria@sierakowice.pl 
• w zakresie „Kultura i sztuka regionalna”: Piotr Zengerski, tel. 

058 681 95 34; zengierski.piotr@sierakowice.pl
• w zakresie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”: Piotr 

Leszczyński, tel. 058 681 95 50; leszczynski.piotr@sierakowice.pl

Termin rozpatrzenia ofert: 6 marca 2009 r.

Termin realizacji zadań:  6 marca – 31 grudnia 2009 r.

Dotacje nie mogą być udzielane na: 
przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego 
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie 
deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację 
kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów 
i innych środków trwałych; działalność gospodarczą podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielanie pomocy 
finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

Wójt Gminy Sierakowice
na podstawie art. 13 ust. 3 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2009

ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2009 roku,

tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:
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Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w roz-

porządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, 
poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składa-
jącego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 
proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania 
publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zada-
nia publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu 
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację 
o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzy-
skanych na realizację danego zadania z innych źródeł, deklarację 
o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Wzór można odebrać w Urzędzie Gminy Sierakowice lub pod 
adresem internetowym: www.sierakowice.pl

2. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania oferta 
dotyczy (podać także numer zadania z wybranego zakresu); 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Do oferty należy również dołączyć: sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok tj. 2007 r. (w przy-
padku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), 
aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące 
od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób 
go reprezentujących oraz inne dokumenty wskazane w w/w ofercie tj. 
statut. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedsta-
wione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub kopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku nadesłania oferty pocz-
tą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Sierakowicach;

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
7. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna 

złożyć każdą ofertę oddzielnie;
8. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przed-

łożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia 
partnerskiego;

9. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż 
jedna dotacja;

10. Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnio-
skowana;

11. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony 
umowa.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. możliwość realizacji zadania przez organizację – posiadana 

baza lokalowa, zasoby rzeczowe;
2. zgodność projektu z priorytetami zadania;
3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
4. wysokość udziału środków publicznych na realizację zadania;
5. wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł 

finansowania;
6. wkład pracy wolontariuszy;
7. innowacyjność proponowanych rozwiązań;
8. kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
9. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okre-

sie poprzednim (terminowość i rzetelność oraz rozliczenie zadania);
10. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 

Gminy Sierakowice i przewidywana liczba odbiorców oraz zapo-
trzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu. 

Wójt Gminy Sierakowice
ogłasza przetarg na  sprzedaż 

składnika majątku ruchomego Urzędu Gminy Sierakowice

przyczepa skrzyniowa wolnobieżna 
AUTOSAN rok produkcji 1984 

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rodzaj przyczepy: skrzyniowa wolnobieżna
Nr identyfikacyjny: GD5000724
Nr Info Ekspert: 172-00012
Typ pojazdu: D-47B
Zawieszenie osi: resory
Kolor powłoki lakierowej: szary

Przyczepa Urzędowi Gminy Sierakowice służyła jako środek 
transportu materiałów budowlanych. Można ją oglądać na placu 
gminnym przy ulicy Brzozowej 1 w Sierakowicach codziennie 
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się 06.02.2009r o godz. 12.00 w pokoju nr 103 
(Sala Konferencyjna) Urzędu Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  
w wysokości 140,00 zł tj. 10 % ceny wywoławczej przyczepy (1400,00 zł) 
na konto BS nr 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040 . Wadium złożone 
przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie 
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferento-
wi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na 
poczet ceny. Jeżeli wadium złożone było przez nabywcę w innej 
formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego 
oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, 
jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarują tę samą cenę.

Przetarg ma charakter publiczny, zostanie przeprowadzony 
w formie przetargu ustnego (licytacja) z postąpieniem min. 100 zł. 

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę zostanie zawarta umowa 
sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sie-
rakowice, sala 112, tel. (058) 681-95-34.

Wójt Gminy 

UWAGA ROLNICY!

Urząd Gminy w Sierakowicach 
informuje o zaleceniu zbierania faktur 
dokumentujących zakupione paliwo 

do ciągników i maszyn rolniczych

Przy zakupie oleju napędowego należy odebrać fakturę wystawioną 
na nazwisko właściciela lub użytkownika – prawnego dzierżawcy 
gruntu.

Powyższe dokumenty należy gromadzić jako załączniki do aktu-
alnych dofinansowań lub zwrotu kosztów paliwa rolniczego.

Następne terminy składania wniosków:
- od 1 marca 2009r. do 31 marca 2009 r.
(wniosek + faktury za okres od 1 września 2008r. do 28 lutego 

2009 r.) 
- od 1 września 2009r. do 30 września 2009 r.
(wniosek + faktury za okres od 1 marca 2009r. do 31 sierpnia 

2009 r.)
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KLËKA
Jak zwykle w styczniu podajemy naszą gminną statystykę. Jest nas 
coraz więcej. W 2008 r. urodziło się 305 dzieci (w 2007 – 305), liczba 
mieszkańców gminy pod koniec ubiegłego roku wynosiła 17 520 
zameldowanych na pobyt stały i czasowy, czyli o 160 osób więcej 
niż w roku 2007. Wzrosła także liczba mieszkańców Sierakowic, 
która w 2008 wynosiła 6636 osoby. 

W ubiegłym roku zmarło aż 111 osób – najwięcej od 1995 roku, 
kiedy to liczba zgonów wynosiła także 111. 

Poniższa tabela obrazuje, jak na przestrzeni ostatnich 19 lat kształtuje 
się liczba mieszkańców gminy oraz statystyka urodzeń i zgonów:
Rok Liczba mieszkańców Urodzenia  Zgony
                     gminy

1990 13 431 361 95
1991 13 745 337 90
1992 13 873 344 102
1993 14 487 351 100
1994 14 954 332 103
1995 15 070 322 111
1996 15 186 325 90
1997 15 535 282 100
1998 15 763 288 92
1999 15 928 270 109
2000 16 108 260 94
2001 16 306 274 101
2002 16 422 280 92
2003 16 585 240 101
2004 16 800 249 93
2005 16 957 271 96
2006 17 086 277 107
2007 17 360 305 91
2008 17 520 305 111

Przypominamy, że w przypadku awarii sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej należy kontaktować się z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą 
w Sierakowicach przy ul. Kartuskiej 12, nr tel. 058 684 73 41 
(czynny przez całą dobę, również w weekendy oraz dni 
świąteczne).

Nowy radiowóz 
dla sierakowickich policjantów 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia policjanci z komisariatu 
policji w Sierakowicach otrzymali nowy radiowóz. 19 grudnia sa-
mochód został poświęcony przez ks. Bronisława Dawickiego. W tej 
małej uroczystości uczestniczyli: podinsp. Jacek Formela – komen-
dant powiatowy policji w Kartuzach, podinsp. Andrzej Czaja – jego 
zastępca, nadkom. Krzysztof Krużycki – komendant komisariatu 
policji w Sierakowicach, Tadeusz Kobiela – wójt, Zbigniew Fular-
czyk – zastępca wójta, mł. aspirant Stefan Karcz i sierżant Daniel 
Kotłowski, który nowy radiowóz otrzymał do dyspozycji.

Nowe auto to KIA CEED kombi z silnikiem o mocy 140 KM 
i pojemności 1.9 TD. Radiowóz jest koloru srebrnego i oznakowa-
ny według nowych wzorów. Jego zakup dofinansowała Gmina 
Sierakowice w wysokości 37 tys. zł. 

A.K.
Foto: AK

Pieniądze na likwidację azbestu 
w gminie Sierakowice
W budynku, w którym mieszkasz, zalega szkodliwy azbest? Chcesz 
go usunąć, ale brakuje ci pieniędzy? 

Na terenie gminy Sierakowice istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu (eternitu) 
z nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, stanowiących 
własność/współwłasność osób fizycznych. Dofinansowanie może 
wynieść do 80% kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpa-
dów azbestowych (eternitu). Dofinansowanie nie dotyczy zakupu 
materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego. Dofinan-
sowanie polegać będzie na refundowaniu wydatków poniesionych 
przez właściciela i udokumentowanych kosztów zadania. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem ww. dotacji w 2009 r. 
proszone są o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Sierakowicach. Osoba do kontaktu – insp. d.s. ochrony 
środowiska Mariusz Laska, pok. 302,  tel. (058) 681-95-42, 681-95-41, 
e-mail: laska.mariusz@sierakowice.pl.

Chętni do skorzystania z dofinansowania mogą składać deklara-
cje na jego uzyskanie w 2009 r. do dnia 12 lutego 2009 r. Deklaracje, 
które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Od lewej: podinsp. Andrzej Czaja – zastępca komendanta powiatowego 
policji, podinsp. Jacek Formela – komendant powiatowy policji, Zbigniew 
Fularczyk, Tadeusz Kobiela – wójt, sierż. Daniel Kotłowski, ks. Bronisław 
Dawicki, mł.asp. Stefan Karcz, nadkom. Krzysztof Krużycki – komendant 

komisariatu policji w Sierakowicach
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Przewidywana kwota na zadania inwesty-
cyjne w 2009 roku wyniesie 9 432 105 zł, 
z czego znaczną większość stanowić będą 
dochody własne gminy. Zaciągnięty zosta-
nie także kredyt w wysokości 2,5 mln zł na 
budowę dróg w Sierakowicach. 

W tym roku rozpoczyna się największa 
inwestycja w historii sierakowickiego samo-
rządu. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek 
Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice 
i Sulęczyno” będzie realizowany przez pięć 
kolejnych lat wspólnie z gminą Sulęczyno. 
Na prace związane z dokumentacją pro-
jektową z tegorocznego budżetu zostanie 
przekazana kwota w wysokości 13 640 zł, 
a 62 tys. będzie pochodzić z Urzędu Gminy 
w Sulęczynie. 

Wiosną ruszą prace związane z budową 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Mojusz – 
Szopa. Będzie to zadanie realizowane przez 
Starostwo Powiatowe, a współfinansowane 
przez naszą gminę w wysokości 150 tys. 
zł. Chodnik będzie biegł od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką 211 przez wieś Mojusz 
do końca zabudowań. 

Kolejny chodnik będzie budowany w Puz-
drowie. W ubiegłym roku Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wybudował chodnik po 
prawej stronie szosy, w tym roku zostanie 
wybudowany po drugiej stronie ulicy przez 
nasz samorząd. Koszt inwestycji wyniesie 
240 tys. zł. 

Przed samorządami pojawiła się nowa 
możliwość uzyskania dofinansowania na 
inwestycje drogowe. Środki pochodzą z pro-
gramu 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. Cza-
piewskiego, Gryfa Pomorskiego i Orła Białe-
go – łącznie 3184 metrów długości. Wartość 
inwestycji wynosi 6 mln zł. Z rządowego 
programu można uzyskać dofinansowanie 
połowy kosztów, drugą muszą dać samo-
rządy. Wniosek złożony przez naszą gminę 
zakwalifikował się do dofinansowania. Na 
budowę tych dróg gmina zaciągnie kredyt 
w wysokości 2,5 mln zł, a ze środków 
własnych przeznaczy 532 tys. zł. Prace 
budowlane powinny rozpocząć się między 
marcem a kwietniem. 

Na budowę kolejnych dróg w naszej gmi-
nie – w Puzdrowie, Załakowie, Łyśniewie, 
Tuchlinie, Starej Hucie i Mojuszewskiej 
Hucie – zarezerwowano w budżecie kwotę 
636 tys. zł. 

Inną większą tegoroczną inwestycją jest 
budowa drogi z Paczewa do Bąckiej Huty. 
Będzie to inwestycja realizowana przez trzy 
podmioty – Gminę Sierakowice, Starostwo 
Powiatowe i Lasy Państwowe. Dodatkowo 
uzyskano dofinansowanie na to zadanie ze 
środków unijnych. Udział naszej gminy wy-
nosić będzie 2 mln 900 tys. zł. Łączny koszt 
modernizacji i budowy tej drogi szacuje się 
na 7,5 mln zł. Będzie to zadanie realizowane 
przez dwa najbliższe lata.

Gmina przekaże dotację w wysokości 
400 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
na dofinansowanie zakupu samochodu po-

żarniczego, pozostała część ma pochodzić 
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go (ok. 400 tys. zł). Nowe auto ma zastąpić 
dotychczasowego ponad trzydziestoletniego 
Jelcza.

Na projekt budowy łącznika przy Zespole 
Szkół w Kamienicy Królewskiej przezna-
czono 50 tys. zł, na rozbudowę budynku 
po szkole podstawowej w Szklanej, gdzie 
obecnie mieści się Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy, przeznaczono 400 tys. zł, 
natomiast na budowę wysokiego ogrodzenia 
boiska tzw. piłkochwytów przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Mała Szkoła w Szo-
pie – 50 tys. zł. Poza tym w Kamienicy Kró-
lewskiej w tym roku wybudowany zostanie 
kompleks boisk w ramach programu Orlik 
2012. W związku z tym 50 tys. zł zostanie 
przekazane na dokumentację projektową, 
a 550 tys. zł na budowę.

Na zakupy inwestycyjne dla Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach gmina 
przekaże 60 tys. zł, a dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – 10 tys. zł. 

W tym roku rozbudowany zostanie sys-
tem monitorowania w Sierakowicach. Na 
ten cel przeznaczono 60 tys. zł. Kolejne 33 
tys. zł zostanie przeznaczone na nową przy-
czepę – wywrotkę do gminnego ciągnika. 

Na projekt „Ocalić od zapomnienia – 
rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. 
Marcina w Sierakowicach” w tym roku 
gmina przekaże 524 tys 400 zł. Jak wynika 
z limitu wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, w przyszłym roku będzie to 
2 mln zł. 

A.K.

Inwestycje za ponad 9 milionów złotych

Wyjazdowa sesja Rady Gminy

Gospodarska wizytacja
Co roku radni jedną sesję poświęcają na pracę w terenie. Celem 
wyjazdowej sesji Rady Gminy jest obejrzenie dotychczasowych 
zrealizowanych inwestycji i zapoznanie się z nowymi planowa-
nymi zadaniami. Sesja objazdowa odbyła się w 11 grudnia. Radni 
obejrzeli m.in. Gminny Ośrodek Zdrowia, salę sportową przy ZSP, 
remizę, szkołę w Kamienicy Królewskiej oraz ostatnio wyremon-
towane drogi. 

Gminny Ośrodek Zdrowia
O konieczności modernizacji i rozbudowy Gminnego Ośrodka 
Zdrowia mówi się już od dawna. Radnych po budynku oprowadził 
kierownik placówki, Stanisław Czerwonka, który pokazał sprzęt, 
w jaki ośrodek został ostatnio doposażony: nowy sterylizator zaku-
piony dzięki sponsoringowi firmy BAT oraz koncentrator tlenowy 
i drobny sprzęt chirurgiczny. 

Budynek przychodni nie spełnia wielu wymogów, przede wszyst-
kim brakuje pomieszczeń na gabinety lekarskie i zabiegowe. Nie-
dopuszczalne jest dotychczasowe rozwiązanie – tylko jeden gabinet 
zabiegowy, w którym wykonuje się wszystkie konieczne czynności: 

pobieranie krwi, zmiany opatrunków, zabiegi chirurgiczne, zastrzy-
ki itp. W placówce potrzebny jest rentgen. W poradni dziecięcej 
dzieci chore od zdrowych odizolowane są tylko prowizorycznie, 
a więc znowu brak miejsca ogranicza konieczne rozwiązania. Poza 
tym brak windy sprawia, że przychodnia jest niedostępna dla osób 
niepełnosprawnych. 

Stanisław Czerwonka, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

☞
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„Stomatolodzy pracują na zmianę – mówi kierownik Stanisław 
Czerwonka – są ściśnięci w dwóch małych gabinetach. Gdyby były 
wolne pomieszczenia, na pewno udałoby się pozyskać jeszcze jed-
nego lekarza stomatologa, więc obsługa pacjentów byłaby lepsza”. 
I na sam koniec dodaje: „Trzeba podjąć decyzję co dalej. Budynek 
nie jest z gumy, nie da się rozciągnąć”.

Sala sportowa przy ZSP
Jest to trzecia sala sportowa w Sierakowicach. Pozostałe znajdują 
się przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Koszt jej wybudowania 
wyniósł 3 mln 800 tys. zł. Swój udział w tej inwestycji miała także 

gmina Sierakowice. Nasz samorząd „dorzucił” 300 tys. zł, dzięki 
czemu wybudowano obiekt większy, niż na początku planowano. 
Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2007 roku, a już 
w lipcu 2008 r. sala sportowa była gotowa. Na kompleks składa się 
sala sportowa z zapleczem sanitarnym, sala taneczna oraz trybuny 
dla kibiców na 165 miejsc. 

Radni obejrzeli także inne szkolne pomieszczenia – bibliotekę, 
salę informatyczną i do nauki języków obcych. Zapoznali się też 
z ofertą Centrum Kształcenia na Odległość. Centrum oferuje zainte-
resowanym bezpłatne kursy komputerowe. Korzystający z tej formy 
kształcenia mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć 
nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 

Remiza OSP w Sierakowicach 
Prace remontowe w sierakowickiej strażnicy rozpoczęły się jesz-
cze w 2007 roku. Zamontowano wówczas nowoczesne, otwierane 
automatycznie bramy garażowe wykonane z termoizolacyjnych 
materiałów. Bramy są wyposażone w czujnik blokujący zamykanie 

w przypadku napotkania przeszkody, np. przechodzącego człowie-
ka. Ich wymiana została sfinansowana ze środków Starostwa Powia-
towego w Kartuzach, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz Urzędu Gminy w Sierakowicach. Oprócz tego wymieniono 
wszystkie okna w budynku i dwoje z kilku drzwi wewnętrznych. 

W 2008 roku w strażnicy wymieniono instalację antenową. Są 
to dwa maszty z nowym okablowaniem do Gminnego Centrum 
Kierowania OSP, które także zostało wyremontowane. W całym 
budynku wstawiono kolejne nowe drzwi – zewnętrzne z PCV 
i wewnętrzne z aluminium. Zamontowano także nową segmentową 
bramę garażową z tyłu budynku. 

Pod koniec sierpnia zakończono prace przy ocieplaniu ścian 
zewnętrznych strażnicy. Prace przeprowadziła firma Małryl 
z Moczydeł. W ramach przetargu wykonano elewację tynkiem 
akrylowo-silikonowym i ułożono płytki klinkierowe do wysokości 
bram garażowych. Wykonano także podbitkę PCV pod dach, prze-
budowano wyjazd z garażu na tyłach remizy i wykonano opaskę 
odprowadzającą wodę. Wymieniona została także instalacja od-
gromowa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 tys. zł. Oprócz tego 
zamontowano nowe zewnętrzne lampy oświetleniowe. Na budynku 
znajduje się także nowy napis: Ochotnicza Straż Pożarna. 

W ubiegłym roku wymieniono też instalację centralnego ogrze-
wania na miedzianą z nowymi grzejnikami. Dużo pracy w remont 
obiektu włożyli sami strażacy, którzy zakupili część materiałów za 
środki otrzymane za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Park Ośmiu Błogosławieństw

W maju 2008 roku radni podjęli uchwałę dotyczącą wykupienia łąki 
przylegającej do parku papieskiego. Rozmowy z właścicielkami na 
temat nabycia ziemi przez gminę toczyły się od kilku lat. Wreszcie za-
warto korzystne porozumienie i gmina zakupiła ten teren o powierzch-
ni 5620 m2 za 112 tys. zł. Atrakcyjne umiejscowienie działki w centrum 
Sierakowic i w pobliżu Ołtarza Papieskiego pozwala w przyszłości na 
ciekawe jej zagospodarowanie np. powiększenie parku. 

Stacja uzdatniania wody Sierakowice-Janowo
Ujęcie wodne Sierakowice - Janowo posiada trzy studnie głębinowe, 
które zasilają w wodę kilka miejscowości: Sierakowice, Janowo, 
Mrozy i Starą Maszynę. Jedna ze studni zapewniała wodę spełnia-
jącą wszelkie normy fizykochemiczne, w dwóch pozostałych woda 
zawierała zwiększone ilości manganu i żelaza. Co roku w okresie 
letnim występuje zwiększony pobór wody i momentami występują 
jej braki. Koniecznością stało się zatem wybudowanie hydroforni, 
która miała na celu doprowadzenie jakości wody w dwóch pozo-
stałych studniach do określonych norm.

☞

W nowej sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach

Łąka przylegająca do Parku Papieskiego jest już własnością 
Gminy Sierakowice
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Przetarg na budowę stacji wygrała firma „Skibiński” Mieczysława 
Skibińskiego z Sierakowic. Prace zakończyły się w maju ub. roku. 
Miesiąc później nastąpił rozruch technologiczny poszczególnych 
urządzeń. Badania próbek wody wykazały, że spełnia ona wszelkie 
normy pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. 

Koszt budowy stacji uzdatniania wody wyniósł 1 289 294 zł. 
Na ten cel Gmina Sierakowice uzyskała preferencyjną pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 750 
tys. zł, która częściowo zostanie umorzona. W ramach inwestycji 
wybudowano budynek stacji i zakupiono urządzenia technologicz-
ne – hydrofory, filtry z armaturą, sprężarki, odżelaziacze, lampę 

ultrafioletową. Ponadto wykonano instalację elektryczną, sanitarną 
i automatyczną oraz zagospodarowano teren wokół ujęcia. Na stud-
niach nr 1 i 2 zamontowano nowe obudowy naziemne z laminatu. 
Stacja posiada agregat prądotwórczy o mocy 100 kV, który zapewnia 
ciągłość pracy wszystkich urządzeń w przypadku braku energii 
elektrycznej, aby dostawy wody były niezakłócone. 

Ujęcie wody w Sierakowicach - Janowie to nowoczesna, w pełni 
zautomatyzowana stacja pozwalająca na wydobycie i uzdatnienie 
165m3 wody na godzinę. Funkcjonowanie urządzeń nie wymaga 
bieżącego nadzoru pracownika przedsiębiorstwa. Zamontowany 
system alarmowy informuje konserwatora poprzez SMS o wła-
maniu lub wszelkich nieprawidłowościach pracy stacji – braku 
zasilania, awarii falownika itp. 

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej
Radni obejrzeli teren pod budowę kompleksu boisk, jakie mają 
powstać przy szkole. Będzie to pierwszy Orlik w naszej gminie. 
Fundusze na to przedsięwzięcie będą pochodzić z trzech źródeł: 
budżetu gminy, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. 
Prace mają zostać tak przeprowadzone, aby na początku nowego 
roku szkolnego obiekt został oddany do użytku uczniom. 

Chodnik w Puzdrowie
Na początku listopada w Puzdrowie został oddany do użytku nowo 
wybudowany chodnik (po prawej stronie od strony Sierakowic). Jego 
łączna długość to 736 m.b. Inwestycja była wspólnym dziełem Gminy 
Sierakowice i Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział w Kartuzach. Gmi-
na ze swojej strony wykonała dokumentację projektową, zaś Zarząd 
Dróg sfinansował prace budowlane. W wyniku przetargu wykonawcą 
inwestycji została Firma Usługowo-Handlowa Janusz Richert z Boro-
wego Młyna. Łączna wartość robót wyniosła 399 913 zł. 

W tym roku Gmina Sierakowice rozpocznie budowę chodnika 
po drugiej stronie ulicy. Będzie to dokończenie ciągu pieszo-ro-
werowego biegnącego z Sierakowic. Inwestycje te mają na celu 
poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej
Dawniej przedszkole dla dzieci specjalnej troski, obecnie jeden z dwóch 
w naszej gminie i trzech w całym powiecie ośrodków dla dzieci 
i młodzieży. Do placówki uczęszcza obecnie kilkudziesięciu niepełno-
sprawnych wychowanków w wieku od 1 roku do 24 lat, mieszkających 
na terenie naszej gminy oraz z gmin ościennych: Stężycy, Chmielna, 
Kartuz, Cewic i Linii. Dzięki staraniom Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” państwa Teresy i Kazimierza 
Woźniaków, władz powiatowych i gminnych, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sponsorów Ośrodek został 
gruntownie wyremontowany i doposażony w specjalistyczny sprzęt 
ułatwiający jego podopiecznym poznawanie świata poprzez naukę 
i zabawę. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zbudowano podjazdy 
umożliwiające swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Nie-
stety placówka wymaga rozbudowy. Na ten cel z tegorocznego budżetu 
zostanie przeznaczona kwota w wysokości 400 tys. zł. 

Drogie drogi…
Ulicę Abrahama w Sierakowicach oddano do użytku w maju 
ubiegłego roku. Wykonawcą inwestycji było PDM Dromos z Kar-
tuz. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię o dł. 334 m.b. 
z chodnikiem i odwodnieniem. W końcowym fragmencie ulica 
jest jednokierunkowa ze względu na jej szerokość. Koszt inwestycji 
łącznie z nadzorem i pracami dodatkowymi wyniósł 521 776 zł.

W październiku oddano do użytku wyremontowaną nawierzchnię 
ulicy Łąkowej. Prace przy modernizacji drogi objęły wykonanie 
odwodnienia, chodnika i nowej nawierzchni na odcinku o długości 
353 m. Wykonawcą inwestycji była firma DROMOS. Koszt budowy 
łącznie z nadzorem wyniósł 426 497 zł. 

W lipcu ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie trójstronne 
pomiędzy gminą Sierakowice, starostwem powiatowym i nadleśnic-
twem w Kartuzach, dotyczące budowy ponad siedmiokilometrowego 
odcinka drogi Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta. Remont 
i budowa przebiegać będzie w obrębie drogi powiatowej (ul. Dworco-
wa i Mirachowska do Paczewa) i drogi gminnej (Paczewo, Bukowo do 
Bąckiej Huty). Fragment tej drogi jest własnością Lasów Państwowych, 
stąd w przedsięwzięcie zaangażowane jest nadleśnictwo. 

W myśl porozumienia inwestycja zostanie zrealizowana ze środ-
ków finansowych starostwa powiatowego, budżetu gminy i nad-
leśnictwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 7,5 mln zł. Realizacja 
inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku. 

W Lisich Jamach wykonano odcinek drogi gminnej, łączącej 
wieś z drogą powiatową w kierunku Borzestowa, o długości 240 
m.b. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 60 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Za te środki – dokładając 
pewne kwoty z budżetu gminnego – zawsze remontuje się drogi 
o znaczeniu ściśle lokalnym, a przede wszystkim służące rolnictwu. 
Łączny koszt budowy drogi wyniósł 169 551 zł. 

W maju oddano do użytku przebudowaną drogę gminną relacji 
Tuchlino – Kujaty o długości 0,51 km z wykonanym skrzyżowa-
niem w kierunku Tuchlinka, odwodnieniem i chodnikiem. Prace 
wykonała firma Dromos. Koszt inwestycji to 434 634 zł. Roboty 
związane z przesunięciem skarp, w celu wyprostowania drogi, 
zostały wykonane społecznie z zaangażowaniem radnego.

W listopadzie zakończono prace przy budowie 150-metrowego 
odcinka drogi w środku wsi Stara Huta. Jest to fragment łączący 
odcinki drogi wybudowanej przed laty przez Społeczny Komitet 
Budowy Drogi. Wybudowano także chodnik przez wieś oraz wyre-
montowano kolejny kilometr odcinka drogi w kierunku Gowidlina. 
Prace wykonała firma Dromos z Kartuz. Na to zadanie gmina 
uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100 tys. zł. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 425 tys. zł.

Tekst i foto: A.K.

Po budynku hydroforni w Janowie oprowadzał radnych 
Tomasz Zdanowicz, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zagraliśmy po raz siedemnasty
W tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w naszej gminie zaangażowali się ucznio-
wie Gimnazjum w Sierakowicach i Zespołu Szkół 
w Gowidlinie. Sierakowiczanie (mam na myśli 
wszystkich mieszkańców naszej gminy), tak jak 
ludzie w całej Polsce, przyłączyli się do tej wy-
jątkowej akcji, otwierając swoje serca i... portfele. 
Pieniądze zebrane podczas tegorocznego finału 
zostaną przeznaczone na wczesne wykrywanie 
nowotworów u dzieci. 

Młodzi wolontariusze już od wczesnych godzin porannych kwestowali w okoli-
cach kościołów. I, jak się później okazało, mieszkańcy naszej gminy nie zawiedli. 
Pokazali, że chcą i potrafią się dzielić. Kwota zebrana podczas 17. Finału jest 
o ponad 3 tys. zł wyższa niż w roku ubiegłym. 

Po południu  w sali sportowej gimnazjum rozegrano mecz halowej piłki nożnej, 
podczas którego zmierzyły się dwie drużyny: Gimnazjum i Przyjaciele kontra 
Przedstawiciele Telefonów Alarmowych. Oto składy obu drużyn:

Gimnazjum Sierakowice i Przyjaciele: Krzysztof Andryskowski - kapitan druży-
ny, Maciej Lewandowski, Witold Sildatk, Tadeusz Wąsowski, Łukasz Nieleszczuk, 
Marcin Wojcieszak - ZPH „Teclaf”, Ireneusz Płotka - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach, Mirosław Senwicki - Prezes GKS Sierakowice.

Przedstawiciele Telefonów Alarmowych: Zbigniew Szramka - emerytowany 
policjant, kapitan drużyny, Tomasz Gawin - młodszy aspirant, Komisariat Policji 
w Sierakowicach, Krzysztof Czaja - młodszy aspirant, Komenda Powiatowa Policji 
w Kartuzach, Maciej Bigus - ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w Kartuzach, Jakub Senwicki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach, 
Sebastian Garski - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach, Wacław Stencel 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach, Waldemar Formela - emerytowany 
policjant.

Ostateczny wynik meczu to 5:1 dla drużyny Gimnazjum Sierakowice i Przyja-
ciele. W przerwie zlicytowane zostały dwie koszulki WOŚP. Jedną z nich zakupił 
Jacek Jeliński z Lini za 130 złotych, natomiast drugą – drużyna Gimnazjum Sie-
rakowice i Przyjaciele za kwotę 200 złotych z przeznaczeniem dla wolontariusza, 
który zebrał największą kwotę. Szczęśliwym posiadaczem koszulki okazał się 
Tomek Deeg z klasy IIId, który zaczął kwestować około godziny 6.30. Jego puszka 
po skrupulatnym przeliczeniu zawierała 1.314,69 złotych.

Z Gimnazjum w Sierakowicach kwestowali: 
Weronika Lis, Martyna Terman, Klaudia Baranow-
ska, Marzena Markowska, Michalina Labuda, Alicja 
Stenka, Dominika Labuda, Agnieszka Kwiecień, Ka-
rolina Syldatk, Remigiusz Lawrenc, Joanna Formela, 
Agata Gostkowska, Martyna Borecka, Dominika Bir, 
Martyna Drywa, Partycja Niklas, Patrycja Myszk, 
Dominika Grzenkowicz, Martyna Labuhn, Paulina 
Hejden, Ewelina Bojanowska, Monika Lis, Aleksan-
dra Zelewska, Damian Blok, Tomasz Deeg, Karina 
Bojanowska, Joanna Tandek, Martyna Kuczkowska, 
Dorota Makurat, Dariusz Makurat, Natalia Domaszk. 
Wolontariuszami z Zespołu Szkół w Gowidli-
nie byli: Ewa Bartelik, Aneta Głodowska, Ewa Jaż-
dżewska, Małgorzata Gronowska, Kamila Kitowska, 
Alicja Lis, Natalia Liss, Katarzyna Wenta, Karolina 
Wolska. 

Po zliczeniu wszystkich datków okazało się, że 
wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zebrali w naszej gminie kwotę: 15 973,51 zł. 

A.K.
Foto: A.K. i Tomasz ZiemannWolontariusze z Gimnazjum w Sierakowicach

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Gowidlinie

Wielkie liczenie pieniedzy odbyło się w GOK

 Wiesława Płotka – szefowa sztabu WOŚP w Sierakowicach



91 (223) styczeń 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Na stałe do tradycji oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach 
weszły już spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Pierwsze z cyklu spotkań  roku 2009 od-
było się w święto Trzech Króli. Gościem 
spotkania był Ksiądz prałat Alfred 
Franciszek Cybula – Kapelan Prezydenta 
Lecha Wałęsy.

Spotkanie z dostojnym gościem było 
szczególnie ważne, bo przybliżyło słucha-
czom sylwetkę nietuzinkowego człowieka, 
który jest jednocześnie mieszkańcem gminy 
Sierakowice (związanym z Gowidlinem). 

W styczniowy świąteczny wieczór słu-
chacze zasiedli w sali obrad Urzędu Gminy, 
czekali na przybycie Księdza, który celebro-
wał mszę świętą w kościele p.w. św. Marcina. 
Wśród uczestników spotkania przeważała 
młodzież, co szczególnie cieszy w dobie, 
gdy mówi się, iż młodzi są powierzchowni 
i głównie nastawieni materialistycznie do 
życia. Wśród dorosłych słuchaczy nie zabra-
kło włodarzy gminy (wójtów: T. Kobieli, Z. 
Fularczyka), prezesów ZKP (J. Lejk, T. Bigusa), 
reprezentantów zarządu i członków sierako-
wickiego ZKP, a także gości zainteresowanych 
tematyką (nawet spoza terenu gminy). 

Gość po przybyciu bardzo szybko przystą-
pił do opowiadania o okresie sprawowania 
posługi kapelana w Belwederze. Wysłuchał 
krótkiego przywitania i przedstawienia z ust 
wójta T. Kobieli i niezwłocznie rozpoczął 
opowieść, jakby nie chciał pozwolić na 
zmarnowanie chwili czasu. I rzeczywiście 
opowiadał ciekawie i wyczerpująco o cza-
sach niezbyt przecież odległych, ale wciąż 
nie do końca znanych.

Tak powstała opowieść o losie, który ze-
tknął ze sobą ludzi i na pewien czas splótł 
ich drogi w jedną. Dwa lata po święceniach 
kapłańskich,  otrzymanych w 1967 roku 
w Bazylice Mariackiej z rąk biskupa Edmun-
da Nowickiego, pracował Ksiądz Franciszek 
w parafii w Brzeźnie, potem został przenie-
siony do parafii w Gdańsku Siedlcach, którą 
potocznie nazywano „Emaus”. Tu po raz 
pierwszy zetknął się z Lechem Wałęsą. Wte-
dy jeszcze nie wiedział, że ich drogi zostaną 
w przyszłości splecione tak ściśle. Sam tak 
wspomina: „Pewnego razu podczas mojego 
dyżuru w biurze spotkałem sympatycznego 
młodzieńca, który przygotowywał się do 
sakramentu małżeństwa. Pomogłem mu 
w czym trzeba i rozstaliśmy się. Wiedzia-
łem, że mieszkał na ulicy Malczewskiego na 
Siedlcach. Widywałem go nie raz w kościele. 
W tamtym czasie jeszcze homilie głosiło 
się z bardzo wysokiej ambony. To były 
lata 1969-1973. Z takiej ambony widoczność 
była fantastyczna. Stojący wśród młodzieży 
młodzieniec, o którym mówię, nazywał się 
Lech Wałęsa. (…) Później zgubiłem ślad, pra-
cowałem przecież w innych parafiach”.

Po raz drugi spotkali się już innych ro-
lach. Ksiądz Franciszek pracował wtedy 
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 

Królowej Różańca Świętego na Przymorzu, 
zwanym potocznie „Okrąglakiem” z powodu 
kolistej bryły. Lech Wałęsa był przewodni-
czącym Niezależnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”. Pewnego wrześniowego 
poranka 1980 roku, po porannej mszy 
sprawowanej przez Księdza, do zakrystii 
przyszedł Przewodniczący „Solidarności”, 
żeby przypomnieć się, ale też po to, by 
zapytać, czy ksiądz zostanie jego stałym 
spowiednikiem. Oczywiście na takie pyta-
nie padła twierdząca odpowiedź i ksiądz 
Cybula został wpisany w biografię Lecha 
Wałęsy, na razie jeszcze w niesformalizowa-
ny sposób, choć dość ściśle. Wspomina, że 
funkcję spowiednika pełnił w czasie zjazdu 

„Solidarności”, podczas stanu wojennego, 
odwiedzał Przewodniczącego w ośrodku 
internowania w Otwocku, w domu po po-
wrocie z Arłamowa i przez cały czas pracy 
we Wrzeszczu oraz Sopocie.

Trzecia „odsłona” znajomości przyniosła 
Księdzu Franciszkowi zasadnicze zmiany 
w jego własnych planach. W końcu roku 
1990 trwały w Polsce wybory prezydenckie. 
Lech Wałęsa wcześniej już przewidywał, 
że skończą się one dla niego zwycięstwem. 
Podzielił się swoimi przewidywaniami ze 
spowiednikiem, pytając go jednocześnie 
o zgodę na przeniesienie do Belwederu 
w przypadku wygranej. Spowiednik, będąc 
już wtedy proboszczem parafii „Gwiazda 
Morza” w Sopocie, sądząc, że 
chodzi o kontynuację dotych-
czasowych obowiązków, zgo-
dził się na doraźne dojazdy do 
Warszawy. Kiedy dowiedział 
się, że mowa o stałym pobycie 
u boku prezydenta, nie chciał 
szybko pogodzić się z tą myślą. 
Swoimi przemyśleniami na 
ten temat dzielił się ks. Fran-
ciszek z biskupem Tadeuszem 
Gocłowskim, który wypo-
wiadając słowa „ Franciszku, 

jest prawdą, że prezydentowi wybranemu 
w wolnych wyborach nie wolno odmówić, 
jeśli prosi o duchowe wsparcie. Na razie 
więc poczekajmy, ale czuję, że będziesz mu-
siał mu towarzyszyć” utwierdził rozmówcę 
w przekonaniu, że zadanie należy podjąć.

11 grudnia 1990 roku ksiądz Alfred Fran-
ciszek Cybula wraz z biskupem Tadeuszem 
Gocłowskim poleciał z lotniska w Rębiecho-
wie na Jasną Górę, by brać udział w uroczy-
stym ślubowaniu Prezydenta Lecha Wałęsy 
przed Cudownym Obrazem  Matki Bożej. 
W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 
otrzymał z rąk Lecha Wałęsy nominację na 
stanowisko Kapelana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, co zostało przypieczęto-
wane dekretem Kardynała Józefa Glempa 
z dnia 29 grudnia 1990 roku.

Tak rozpoczęła się posługa ks. Franciszka 
Cybuli jako Kapelana Prezydenta RP, którą 
to reaktywowano po 50 latach nieistnienia 
(ostatnia zakończona w 1939 roku). Ciekawe 
zdarzenia i relacje z pracy u boku prezy-
denta opisał ks. Cybula w książce „Ksiądz 
w Belwederze”, którą po spotkaniu zakupiło 
wielu słuchaczy. Oprócz tej pozycji można 
też było nabyć dwa tomy kazań głoszonych 
w latach 1993 i 1994 pt. „Posługa słowa w ka-
plicy Prezydenta Rzeczypospolitej”.

W trakcie spotkania słuchacze dowie-
dzieli się o wielu zakulisowych zdarzeniach, 
o których zwykle nie mówi się w medial-

nych ogólnych relacjach. Mieli 
też możliwość zadawania 
pytań,  nawet tych najbardziej 
dociekliwych (jak stwierdził 
prelegent). Na wszystkie do-
czekali się wyczerpującej 
odpowiedzi i z satysfakcją 
przyjęli oświadczenie o konty-
nuacji wspomnień w kolejnym 
wydawnictwie, ponieważ tom 
I został zakończony na grud-
niu 1990 roku. 

D. Pioch

Ksiądz Alfred Franciszek Cybula – 
Kapelan Prezydenta Lecha Wałęsy
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Dzień Babci i Dziadka w Jelonku 

Seniorzy świętowali
W styczniu przypadają dwa szczególne dni – święto naszych babć i dziadków. 
To także tradycyjny czas spotkań seniorów. Pierwsze z takich spotkań odbyło 
się 21 stycznia w Szkole Podstawowej w Jelonku. 

W uroczystości wzięli udział seniorzy, których wnuki uczęszczają do szkoły 
w Jelonku. Uczniowie, przygotowani przez nauczycieli, zaprezentowali bogaty 
program artystyczny. Młodsi pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, 
a starsi wykonali zabawne przedstawienie. 

W sprawne zorganizowanie uroczystości zaangażowali się rodzice dzieci, 
nauczyciele oraz sołtys Jelonka i jednocześnie radny tego okręgu - Jerzy Klasa. 
Wśród zaproszonych gości  znaleźli się: Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta, 
Marzena Korzeniewska – pełnomocnik wójta ds. osób niepełnosprawnych oraz 
Justyna Mańska – pracownik socjalny GOPS w Sierakowicach. 

Tradycyjnie najstarszym seniorom wręczono przepiękne wiosenne kwiaty. 
Otrzymali je pani Jadwiga Szuta z Tuchlinka licząca 83 lata oraz Jan Klawikowski 
z Patok, który ma 87 lat. 

Jak zapewniają organizatorzy z roku na rok coraz większa liczba babć i dziad-
ków korzysta z zaproszenia, aby ten szczególny dzień spędzić w gronie swoich 
równolatków i wnucząt. To świadczy, że takie spotkania są potrzebne i wy-
czekiwane przez seniorów. Przy suto zastawionych stołach toczą się rozmowy 
i snują się wspomnienia.

O kolejnych spotkaniach z okazji Dnia Seniora napiszemy w następnym nu-
merze Wiadomości Sierakowickich.

A.K.
Foto: A.K.

Najserdeczniejsze życzenia złożył seniorom Zbigniew 
Fularczyk – zastępca wójta gminy; obok Jerzy Klasa – 

sołtys Jelonka i radny oraz Ewa Pogroszewska – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Jelonku

Jan Klawikowski – najstarszy senior

Jadwiga Szuta
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Opłatek parafialny
W środę 17 grudnia 2008r, po mszy św. o godz. 19.00, z inicjaty-
wy ks. proboszcza Bronisława Dawickiego, odbyło się spotkanie 
opłatkowe Komitetu rozbudowy kościoła św. Marcina oraz wolon-
tariuszy zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy. Celem spotkania, 
oprócz spotkania duszpasterzy z przedstawicielami parafian, było 
zapoznanie zebranych ze stopniem zaawansowania rozbudowy 
kościoła, kosztami związanymi z dalszą rozbudową oraz planami 
projektowymi.

Ks. Proboszcz pragnął wyrazić wdzięczność osobom, które 
podjęły się trudu tzw. „zbiórki pieniędzy po rodzinach naszej 
parafii”. Niewątpliwie był to trud, gdyż wolontariusze czynili to 
kosztem swojego wolnego czasu, często wieczorami – bo część 
mieszkańców pracuje do późna i w ciągu dnia jest nieobecna. Po-
tem zebrane pieniądze trzeba było dokładnie rozliczyć i wpłacić 
na konto w Banku.

Ks. kanonik B. Dawicki powiedział: „w tzw. zbiórce po rodzi-
nach naszej parafii została zebrana kwota 289.090 zł. Oprócz tych 
środków na konto naszej parafii wpływały środki finansowe od 
indywidualnych darczyńców jak i przedsiębiorstw z naszej parafii 
(m.in. Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Sierakowicach). Zebrane środki pozwoliły na zapła-
cenie zaległości za budowę pierwszego etapu oraz w znacznym 
stopniu pokryją koszty budowy drugiego etapu kościoła”. W dowód 
wdzięczności ks. Proboszcz wręczył wolontariuszom podziękowa-
nia zaprojektowane przez p. Jarosława Wójcika.

Na spotkanie przybyło przeszło 40 osób, m.in. Wójt Gminy Ta-
deusz Kobiela, pan Jarosław Wójcik, pan Tadeusz Bigus. 

Wójt Gminy przedstawił udział Gminy w przeniesieniu i rekon-
strukcji drewnianej części kościoła. Pan Tadeusz Bigus wyraził 
radość, że inwestycja taka się rozpoczęła, trwa i przy dalszym 
zaangażowaniu parafian ma realne szanse szybkiego ukończenia, 
zapewnił również o wsparciu finansowym ze strony właścicieli 
przedsiębiorstw.

Krótko omówiono potrzebę przemyślenia programu teologicz-
nego świątyni. Skoro jest pod wezwaniem św. Marcina, słynącego 
ze swego miłosierdzia wobec osób potrzebujących, powinien 
również kontynuować tą misję poprzez symbolikę i wymowę 
powstających murów i wyposażenia wnętrza. Miłosierdzie, tak 
mocno obecne w nauczaniu papieża Jana Pawła II, znajdzie swój 
plastyczny i teologiczny wyraz w naszej świątyni. Zdaniem Ks. B. 
Dawickiego patron naszego kościoła - Św. Marcin - zobowiązuje 
nas do miłosierdzia, a realizowanie tego przesłania jest możliwe 
na każdej płaszczyźnie. 

Osoby zbierające pieniądze mówiły o swoim kontakcie z parafia-
nami i o swoich doświadczeniach. Wszyscy zbierający jednogłośnie 

twierdzili, że przyjmowano ich życzliwie, serdecznie, proponowano 
niejednokrotnie kawę, a hojność wielu ofiarodawców przekro-
czyła oczekiwania. W mojej pamięci szczególnie głęboko utkwiła 
wypowiedź pewnej pani, która powiedziała, że nie zdawała sobie 
sprawy, iż w naszej parafii jest tak wiele ludzi samotnych, dla któ-
rych jedynym towarzystwem jest telewizja. Te osoby szczególnie 
radośnie przyjęły ich w swoich domach.

Ostatnim etapem spotkania było składanie życzeń i dzielenie 
się opłatkiem. Spotkanie miało odświętny charakter. O świąteczny 
wystrój stołów i tradycyjne potrawy zadbały panie z CARITAS-u.

Maria Karolak
Foto M. Karolak
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Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość,
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!...

Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia – święta rodzinne, pełne pięknych 
tradycji i podniosłego nastroju. Wieczór wigilijny jest  najbardziej uroczystym 
i wzruszającym wieczorem roku, wieczorem wzajemnego zbliżenia, lekcją miłości, 
zadumy i refleksji. Jak co roku w domach zasiadamy w otoczeniu najbliższych 
do wigilijnego stołu, tak i my wszyscy – wychowankowie, rodzice, pracownicy 

Wigilia w Ośrodku Rewalidacyjno-
Wychowawczym w Szklanej

Zostań wolontariuszem!
Wolontariat istnieje z pewnością tak długo jak ludzkość. Według 
ustawowej definicji jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma pra-
ca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza 
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Osoby wykonujące 
tę pracę to wolontariusze. Źródłosłów tych dwóch pojęć można 
znaleźć w języku łacińskim (voluntas, volontarius – dobrowolny) 
i angielskim (volunteering – zgłaszanie się na ochotnika).

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na  wiek, płeć, 
poziom zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie itd. Pew-
ne znaczenie mają motywy decyzji bycia wolontariuszem. Najczę-
ściej wymieniane są: chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; 
motywacje religijne; potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania 
nowych znajomości; chęć bycia potrzebnym; chęć spłacenia dobra, 
które kiedyś od kogoś się otrzymało; chęć zdobycia umiejętności 
i doświadczeń zawodowych i życiowych. Jednak najważniejszy 
jest naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka 
do pomocy drugiemu – takie małe „prawo istnienia”.

i przyjaciele Ośrodka, spotykamy się, aby w sposób 
szczególny i wyjątkowy spędzić czas przy wigilijnym, 
świątecznym, wspólnym stole. 

W tym roku cała wielka rodzina Ośrodka Re-
walidacyjno-Wychowawczego w Szklanej spotkała 
się 18 grudnia, jednak przygotowania do tego 
najważniejszego święta rozpoczęły się znacznie 
wcześniej. Już na początku grudnia z wielkim za-
angażowaniem wychowankowie z wychowawcami 
przystąpili do przygotowania jasełek „Narodziny 
Chrystusa”, dekoracji świątecznych i ozdób choin-
kowych. Kiedy nadszedł długo wyczekiwany przez 
nas dzień, mogliśmy wreszcie zasiąść przy pięknie 
udekorowanym stole. 

Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania 
przez wychowanków jasełek, które przypomniały 
nam historię narodzin Chrystusa, następnie, dzieląc 
się opłatkiem na znak pojednania i miłości, skła-
daliśmy sobie świąteczne życzenia. Uświetnieniem 
uroczystości był występ chóru „Pół żartem, pół 
serio”, z Zespołu Szkół z Kamienicy Królewskiej, 
który przepięknym wykonaniem tych znanych 
i tych mniej znanych kolęd, podkreślił jeszcze 
bardziej świąteczny nastrój. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć wizyty, szczególnie przez dzieci 
oczekiwanego gościa, Gwiazdora, który swoimi 
prezentami sprawił im wiele radości.  Teraz już 
mogliśmy wszyscy razem zasiąść do wspólnego 
kolędowania.

Aleksandra Daniec

Działalność wolontariatu uwrażliwia społeczeństwo na godność 
człowieka i na jego różne potrzeby. Prowadzi też do przekonania, 
że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha 
i daje siebie innym. Papież Jan Paweł II tak to ujmuje w swoim 
przesłaniu do wolontariuszy: „…drodzy bracia i siostry, którzy 
współtworzycie tę «armię» pokoju obecną w każdym zakątku ziemi, 
jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem, otwieracie 
niewyczerpane źródła poświęcenia, dobroci..., które wypływają 
z ludzkiego serca...”

Po tej dawce teorii mocno zachęcam do praktyki. Wolontariuszem 
można zostać np. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym pro-
wadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Uśmiech Dziecka” w Szklanej . Szczegółowe informacje uzyskać 
można na stronie internetowej www.usmiechdziecka.com.pl. Z per-
spektywy pięciu lat mojej wolontaryjnej znajomości z tą właśnie 
placówką zapewniam, że naprawdę warto.

M.P.



131 (223) styczeń 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Już po raz drugi została wręczona nagroda im. 
Haliny Ewy Buchacz. Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia, podczas szkolnej wigilii, dwie najlepsze 
absolwentki Gimnazjum w Sierakowicach, które 
osiągnęły najwyższe wyniki z języka kaszubskiego, 
otrzymały nagrodę za wybitne osiągnięcia i pielę-
gnowanie mowy przodków. Nagrodę wręczył syn 
fundatorki Marcin Buchacz. 

Patrycja Borowska, obecnie uczennica I LO 
w Kartuzach oraz Karolina Kurs, uczennica Techni-
kum na Wzgórzu Wolności w Kartuzach, okazały się 
najlepsze z języka kaszubskiego. Dla obu dziewcząt 
nagroda jest dużym zaskoczeniem. To uwieńczenie 

Jak ustrzec się pożaru w kominie?
Jedną z częstych przyczyn pożarów jest zły stan urządzeń grzewczo-komi-
nowych, ich wadliwa konstrukcja czy nieodpowiednia konserwacja. Według 
danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rocznie 
powstaje ponad 4500 pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją 
urządzeń grzewczych na różnego typu paliwa – stałe, płynne i gazowe. O tym, 
jak się ustrzec pożaru w kominie, rozmawiamy z Adamem Wróblewskim, 
specjalistą ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.
Na kim spoczywa obowiązek czyszczenia przewodów ko-
minowych?

O drożne przewody kominowe powinien zadbać właściciel, za-
rządca lub użytkownik domu. Jeśli zdarzy się pożar, ubezpieczyciel 
może zażądać dowodu, że właściciel dbał o kominy, należy wtedy 
przedstawić protokoły pokontrolne wystawione przez mistrza komi-
niarskiego. Warto więc przechowywać tego typu dokumentację. 
Jak często należy czyścić kominy, aby zminimalizować 
ryzyko wystąpienia pożaru?

Wszystko zależy od rodzaju używanych urządzeń grzewczych. 
W przypadku kotłów na paliwo stałe co najmniej cztery razy w roku, 
na paliwo płynne i gaz – dwa razy w roku, natomiast kominy wen-
tylacyjne powinno się czyścić co najmniej raz w roku.
Co powoduje, że pożar wybucha właśnie w kominie?

Na ścianach komina osadzają się produkty spalania, co wiąże 
się ze zmniejszeniem prześwitu czyli średnicy otworu oraz zwięk-

szeniem temperatury wewnątrz komina. W następstwie czego 
zapala się sadza.

Najczęstszym utrudnieniem przy akcjach ratowniczo-gaśniczych 
jest brak możliwości wejścia na dach oraz brak podestów dacho-
wych. Inne utrudnienia to brak drzwiczek rewizyjnych do oczysz-
czania kominów, a także gromadzenie materiałów łatwopalnych 
przy piecach i kominach. 
Czy warto instalować w domach czujniki dymu lub czadu?

Zdecydowanie tak. Urządzenia te alarmują mieszkańców sygnałem 
dźwiękowym i optycznym o obecności dymu lub czadu. Poza tym 
urządzenia takie nie są drogie, a bywają bardzo pomocne. Podczas pro-
cesów spalania powstają szkodliwe związki 
tym bardziej niebezpieczne, że pozbawione 
barwy i zapachu. Jeśli będą się uwalniały 
do pomieszczeń przez nieszczelny przewód, 
mogą doprowadzić do tragedii. 
Gdzie mieści się najbliższy zakład 
kominiarski?

Najbliższy zakład usług kominiarskich 
znajduje się w Mezowie przy ul. Piastowej 
3. Z firmą można kontaktować się tele-
fonicznie: 058 685 19 93 lub 0601 799 997, 
e-mail: kominiarz@kominiarz.kartuzy.pl. 
Dziękuję za rozmowę.
Foto: A.K.                              A. Król

Adam Wróblewski – 
specjalista ds. obrony 

cywilnej i ochrony prze-
ciwpożarowej  

Wręczenie nagrody im. H. E. Buchacz odbyło się podczas szkolnej wigilii

ich trzyletniej ciężkiej pracy w gimnazjum. Wy-
kazały się nie tylko dobrą znajomością języka ka-
szubskiego, ale także uczestnictwem w olimpiadach 
i konkursach. 
„Po raz drugi mam zaszczyt wręczyć nagrodę dla 

najlepszych absolwentów z języka kaszubskiego 
– powiedziała Halina Buchacz, pomysłodawczyni 
i fundatorka nagrody. – W tym roku są dwie nagro-
dy.” Pierwszą laureatką była Dajana Borowska, sio-
stra Partycji. Ponieważ nagroda trafiła po raz drugi 
do tej samej rodziny, Halina Buchacz zdecydowała 
ufundować dwie nagrody, które – jak podkreśla – 
mają dla niej wyjątkowe znaczenie. „Chciałabym, 
aby Patrycja i Karolina zrozumiały, że jest to coś 
ważnego i szczególnego. Zamysł tej nagrody zawiera 
się w wierszu: Serce serce pokochało, serce sercu 
serce dało, serce serce bardzo prosi, niechaj serce 
w sercu nosi” – dodaje fundatorka.

A.K
Foto A.K.

Marcin Buchacz, Halina Buchacz, 
Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego, 
Karolina Kurs z Mamą i Patrycja Borowska z Mamą

Nagroda im. Haliny Ewy Buchacz
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19. Przegląd Zespołów Kolędniczych 
Województwa Pomorskiego

Aby zachować tradycję…
Już po raz dziewiętnasty na wielki finał Przeglądu Zespołów Kolędniczych do 
Sierakowic zjechały gwiazdki i gwiżdże z terenu całych Kaszub. Impreza odbyła 
się 16 stycznia w sali sportowej gimnazjum w Sierakowicach. 

Ale zanim o finale, kilka słów o eliminacjach gminnych. Odbyły się one 21 grud-
nia w Zespole Szkół w Tuchlinie. Uczestniczyło w nich pięć zespołów w dwóch 
kategoriach wiekowych. W pierwszej z nich – dzieci do lat 13 – pierwsze miejsce 
zajęły „Mòjszewsczé Gwiżdże” ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, natomiast 
drugie „Gwiózdka z Szopë” z Małej Szkoły w Szopie. W drugiej kategorii – mło-
dzież i dorośli – kolejne miejsca zajęli: I - „Gwiôzdka z Tüchlinka” – Tchlinek, II 
miejsce - „Gwiôzdka z Tëchlëna” z Zespołu Szkół w Tuchlinie, a na III miejscu 
uplasowały się „Gwiazdki” z Zespołu Szkół w Gowidlinie. Podczas eliminacji 
powiatowych, które odbyły się 9 stycznia w Przyjaźni Gminę Sierakowice re-
prezentowali kolędnicy z Mojusza i Tuchlinka. 

W wielkim finale o statuetki Złotych Diabełków i nagrody pieniężne w dwóch 
kategoriach rywalizowało 8 zespołów reprezentujących cztery powiaty. W ka-
tegorii: dzieci do lat 13 zaprezentowały się cztery grupy – z Żukowa, Mojusza, 
Niepoczołowic i Zapcenia. Także cztery grupy kolędników wystąpiły w kategorii: 
młodzież i dorośli. Były to zespoły  z Żukowa, Tuchlinka, Strzepcza i Strzelna. 
„Ta impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez wojewódzkich – powie-

dział wójt Tadeusz Kobiela otwierając Przegląd. – Po nowym roku, gdy nie prze-
brzmiały jeszcze echa kolęd, do Sierakowic zjeżdżają kolędnicy, aby przedłużyć 
klimat i atmosferę tych najpiękniejszych ze świąt. Chcemy, dzięki waszej pomocy: 
zespołów kolędniczych i zebranej tu młodzieży, zachować od zapomnienia ten 
przepiękny zwyczaj bożonarodzeniowy, który na Kaszubach od setek lat jest 
znany, chociaż w niektórych miejscach, niestety, zamiera” – dodał wójt. 

Kolędnicy przygotowali swoje widowiska opierając się na przekazach tradycji 
oraz twórczości znanych kaszubskich etnografów m.in. ks. Bernarda Sychty 
i ks. Antoniego Peplińskiego. Komisja konkursowa, którą tworzyli: Teresa Laso-
wa – etnograf i dyrektor Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, 
Marek Byczkowski – dyrektor Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy 
i Dawid Gońciarz – etnolog z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przy 

ocenie brała pod uwagę m.in. zgodność z tradycją, 
muzykę, kostiumy i rekwizyty.

Przez wszystkie przedstawienia przewinęła się 
plejada barwnych postaci: budzący respekt Gwiazdor 
ze słomianym korbaczem, ale i workiem ze słody-
czami, pilnujący porządku „szandara”, kominiarz wy-
stawiający rachunki za wyczyszczenie komina oraz 
zwierzęta –  bocian, kozioł, baran, koń i niedźwiedź, 
prowadzony przez Cygankę, a także diabeł, śmierć 
i Żyd i wciąż kłócący się dziad z babą. Były figle, 
psoty i żarty, zabawne dialogi i życzenia, wspólny 
śpiew i taniec. 

Po przerwie, podczas której uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu szkolnego 
chóru, przewodnicząca komisji, Teresa Lasowa, 
ogłosiła werdykt. Pierwszego Złotego Diabełka – 
w kategorii dzieci do lat 13 – oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 700 zł otrzymała grupa z Żukowa. Trzy 
drugie miejsca zajęły grupy kolędników z Mojusza, 
Niepoczołowic oraz Zapcenia. Ta ostatnia grupa 
otrzymała także nagrodę Muzeum Etnograficznego 
we Wdzydzach Kiszewskich. Złotego Diabełka w ka-
tegorii młodzież i dorośli wraz z nagrodą pieniężną 
otrzymała gwiazdka z Tuchlinka jako najbardziej 
autentyczna i wzór dla pozostałych uczestników. 
Drugie miejsce zajęli kolędnicy ze Strzelna, natomiast 
dwa trzecie – z Żukowa i Strzepcza. 

Organizatorom zależy na utrwaleniu obrzędowości 
związanej ze świętami Bożego Narodzenia. „Gwiazdki” 
występujące na Przeglądzie mają być jak najbardziej 
autentyczne, a swój występ dostosować do zapre-
zentowania mieszkańcom Kaszub w ich domach. 

„Chcielibyśmy, aby tradycja kolędników była kultywo-
wana” – powiedziała Teresa Lasowa podsumowując 
konkurs, podkreśliła jednocześnie, że grupy nie mają 
demonstrować spektakli teatralnych.
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W niedzielę 14 grudnia 2008 r., już po raz drugi, na terenie naszej 
gminy obył się konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną i dekorację 
stołu bożonarodzeniowego. W ubiegłym roku taki konkurs odbył 
się w Lisich Jamach z inicjatywy tamtejszego KGW. Organizatorem 
tegorocznej imprezy o charakterze wybitnie regionalnym było 
KGW z Paczewa. 

Z podziwem obserwowałam, jak wiele celów osiąga się takim 
spotkaniem?

Po pierwsze - mobilizuje i angażuje do aktywności panie 
z Koła Gospodyń, a wraz z nimi ich rodziny. U osób aktywnych 
wzrasta pewność siebie, poczucie własnej wartości, kształtują się 
zdolności organizatorskie, wyzwala się przedsiębiorczość, otwartość 
na potrzeby innych. Jest to forma życiowego spełniania się.

Po drugie - takie spotkania integrują środowisko nie tylko 
gminne ale i międzygminne. 

Na spotkanie przybyły panie z KGW z Lisich Jam z panią sołtys 
Ludwiką Meronk, panie ze Stowarzyszenia „Kaszubianki” z Kamie-
nicy Szlacheckiej, pani sołtys Nowej Ameryki - Aniela Maszk, pani 
sołtys z Kamienicy Królewskiej – Maria Marcińska, panie z Karwna 
koło Czarnej Dąbrówki, które pragną u siebie założyć KGW i przy-
jechały podpatrzeć jak działają takie Koła. W spotkaniu wziął udział 
Wójt Gminy Tadeusz Kobiela z żoną i córką. Zaproszenie przyjęli 
również księża z parafii św. Marcina, pani dyrektor GOK-  Irena 
Kulwikowska oraz członkowie rodzin.

Po trzecie - promuje rękodzieło i talenty ludowe. Któż 
w gminie wiedział o tym, że pani Agnieszka Bronk wykonuje 
przepiękne dekoracje bożonarodzeniowe z szyszek, z kory, mchu 
i gałęzi. Jej wyroby - piękny żłóbek i stroiki - dekorowały salę 
i budziły powszechny podziw. Wiele osób nie wiedziało, że pani 
Elżbieta Petta jest artystką w robótkach szydełkowych. Wyczaro-
wała z nici przepiękne anioły, dekoracje choinkowe, żłóbek i wiele 
innych akcentów świątecznych. Te wyroby także można było 
zakupić. Była również możliwość zakupienia ręcznie robionych 
kartek świątecznych, które sprzedawała pani Teresa Reglińska. 
Każda z tych kartek to niepowtarzalne dzieło. 

Po czwarte – impreza krzewi i chroni od zapomnienia 
tradycje ludowe. Atrakcją spotkania był gwiazdor, w którego 
wcieliła się pani Elżbieta Paracka. Gwiazdor budził respekt, był 

stanowczy i groził słomianym kijem, ale rozbrajający uśmiech zjed-
nywał sympatię. W zamian za prezent gwiazdor żądał od każdej 
obdarowywanej osoby zaśpiewania kolędy lub recytowania wiersza. 
Tu iście gwiazdorski popis pani Elżbiety. Gwiazdorowi towarzyszył 
elf, którego z gracją zagrała pani Elżbieta Walkusz. 

Po piąte - rozwija kulturę i osobowość. Spotkaniu towarzy-
szył wspólny śpiew kolęd i piosenek biesiadnych. Na organach 
grał Janusz Pawelczyk, któremu towarzyszył utalentowany syn 
Mateusz. Przepiękną kolędę o pustym miejscu przy stole za-

Konkurs na tradycyjną 
potrawę wigilijną i dekorację 
stołu bożonarodzeniowego

Panie z KGW z Paczewa

Pani Elżbieta Petta z własnoręcznie wykonanymi dekoracjami świątecznymiPanie ze Stowarzyszenia „Kaszubianki” z Kamienicy Szlacheckiej
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śpiewała Karolinka Miotk. Karolinka zadedykowała kolędę pani 
Halinie Miotk za jej zaangażowanie w organizację tego spotkania 
i wiele dobra, które czyni. Panie ze Stowarzyszenia „Kaszubianki” 
z Kamienicy Szlacheckiej przedstawiły scenkę rodzajową o tym, 
jak wnuki unowocześniają swoich dziadków. Stowarzyszenie 
przygotowało również żartobliwy pokaz mody – zaproponowano 
wielofunkcyjny strój ekologiczny dla kobiet w unijnym gospodar-
stwie rolnym.

Po szóste - propaguje regionalną kuchnię i wyroby kulinar-
ne. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych 
między obecnymi paniami. Skrzętnie notowaliśmy ciekawostki 
cukiernicze. Podziwialiśmy cuda kulinarne i dekoratorskie. Komisja 
konkursowa, w skład której weszli: Sabina Kobiela, Irena Kulwikow-
ska, Maria Karolak, ks. Piotr Wałdoch i ks. Andrzej Myszak, miała 
trudne zadanie oceniając potrawy, bo wszystko było wyśmienite, 
obok tradycyjności tchnęło nutą innowacyjności, było pomysłowo 
i przepięknie udekorowane oraz atrakcyjnie podane. Komisja zde-
cydowała przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne pierwsze 
miejsca. Osoby uczestniczące w konkursie dań otrzymały nagrody 
ufundowane przez KGW z Paczewa. 

Po siódme – tego typu spotkania propagują aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu. Siedząc w czterech ścianach własnego 
mieszkania, zapatrzeni w telewizor, który donosi tylko o tragediach, 
sensacjach, aferach i niesprawiedliwości, popadamy w depresję, 
apatię, zgorzknienie i osamotnienie. Takie samopoczucie najlepiej 
pokonać wychodząc do ludzi, aby wspólnie pośpiewać, zarazić się 
radością i entuzjazmem. To spotkanie także miało skutek antystre-
sowy. Jest to kolejny powód, aby uczestniczyć w spotkaniach, które 
są tak doskonale organizowane.

W niedzielne przedpołudnie czynna była kawiarenka, w której 
panie sprzedawały wyśmienite potrawy i ciasta. Była okazja wy-
pić kawę w gronie znajomych lub zakupić domowe wypieki na 
popołudniową kawę.

W KGW jest miejsce dla trzech pokoleń kobiet – 
babci Stefki, jej córki i wnuczki

Ile kosztuje bezpieczny seks?

Marketing zła
W jednym z programów telewizyjnych za-
kończył się kolejny pojedynek na argumenty 

„za czy przeciw in vitro”. Szum medialny 
wokół tematu zapłodnienia in vitro wci-
ska się w szarą codzienność ludzi, którzy, 
przytłoczeni problemami egzystencjalnymi, 
nigdy tak naprawdę nad tym tematem się 
nie zastanawiali. Autorytety uzasadniają, że 
to niemoralne, inni twierdzą że to moralne 
i najwyższe dobro dla rodzin spragnionych 
dziecka. Trudno się połapać w wadze argu-
mentów. Problemy natury etyczno-moralnej 
zawsze budzą rozterki wewnętrzne i tak 
naprawdę pozostają do rozstrzygnięcia 
w sumieniu każdego z nas.

Zapewne nie przypadkiem wpadł mi 
w ręce kwartalnik Fronda (nr 46 z 2008r), któ-
ry zawiera wiele interesujących tekstów. Nad 
jednym z nich pt. „Marketing zła” autorstwa 
Bogny Białeckiej chciałabym się zatrzymać. 
Artykuł jest interesujący, bo rzuca światło 
na aspekty ekonomiczno-statystyczne tzw. 
bezpiecznego seksu. Oto fragment:

Na  początek proste, szacunkowe wyli-
czenie ekonomiczne. Zakładając, że jesteś 
dziewczyną bezpruderyjną i generalnie 
wyluzowaną, ile wydasz w ciągu życia 

na tzw. „bezpieczny seks”? Zakładając, że 
zaliczasz się do zgodnej ze standardami 
europejskimi grupy dziewcząt rozpoczyna-
jących współżycie w wieku 16 lat. Chociaż 
najtańsza antykoncepcja hormonalna to 
dla dziewczyny wydatek ok. 6 zł miesięcz-
nie, państwo dopłaca do tego jakieś 25 zł. 
Zatem  w ciągu roku firmy farmaceutycz-
ne zarabiają na tobie 360 zł. Ponieważ jak 
wiadomo, żadna metoda antykoncepcyjna 
nie jest skuteczna w 100%, a badania poka-
zują, że nastolatki są dość „beztroskie, jeśli 
chodzi o regularne jej stosowanie, możemy 
założyć, że w wieku 17-18 lat zajdziesz 
w ciążę. Jak stwierdza większość nasto-
latek w podobnej sytuacji, jest to zbytnia 
komplikacja życia, a zatem za kwotę 2,5 
do 5 tysięcy złotych zrobisz „skrobankę”. 
Statystyki pokazują, że kobiety, które do-
konały aborcji ze względów „społecznych”, 
często zaczynają ją stosować jako sposób 
„świadomego planowania rodziny”, więc 
możemy doliczyć jeszcze 5 tysięcy złotych 
na kolejne „wpadki”. Być może w wieku 30 
lat zaczniesz odczuwać potrzebę by „mieć 
dziecko”. Wcześniejsze aborcje, przebyte 
komplikacje i schorzenia oraz ładowanie 
w swoje ciało od 15 lat chemii spowodują 
pewne „problemy” z poczęciem. Zatem 
zdecydujesz się na zapłodnienie in vitro, 
którego absolutnie minimalny koszt ( z za-

Pani Halina Miotk – przewodnicząca KGW, niechętnie przyjmuje 
słowa uznania za tak udaną imprezę i niechętnie mówi o sobie. 
Jak twierdzi, takie spotkania to sukces wszystkich Pań z Koła, to 
zasługa cierpliwych i oddanych mężów, którzy tolerują nieobecność 
żon w domu. Takie rzeczy można robić tylko wspólnymi siłami, 
przy życzliwości i zaangażowaniu wielu osób. Pani Halince wielką 
pomocą w sprawach organizacyjnych była  Elżbieta Walkusz, za 
co jest jej ogromnie wdzięczna. Panie z Paczewa żyją już kolejną 
imprezą jaką będzie Dzień Seniora. Gratulujemy i życzymy dalszych, 
równie twórczych i owocnych pomysłów.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

łożenia, że zajdziesz w ciążę w pierwszym 
cyklu) to około 8–10 tysięcy złotych.

Zatem zakładając, że masz jedno dziec-
ko, a menopauzę przechodzisz w wieku 
50 lat, koszty „bezpiecznego seksu” to 
łagodnie licząc około 32 tysiące złotych 
(bez wliczania kosztów leczenia schorzeń 
związanych z długotrwałym zażywaniem 
środków zaburzających równowagę hor-
monalną organizmu).

Oceniając bardzo ostrożnie, potencjal-
ny rynek w Polsce ma 9 milionów kobiet 
w wieku 16–49 lat, otrzymujemy kwotą 
288 000 000 000 złotych.

Cóż, sprawa jest prosta. Promowanie 
pewnych sztucznych wartości, takich jak 
„prawa prokreacyjne”, to bardzo lukratyw-
ny biznes.

Ustawodawstwo nasze wcale nie sprzy-
ja promocji rodziny, wprost przeciwnie. 
Znawcy tematu wiedzą, że za górnolotnymi 
i humanitarnymi hasłami o dobru osoby 
ludzkiej i szczęściu rodziny, kryje się często 

„drugi plan” – sprawy marketingowe i chęć 
zysku. Warto z pewnym dystansem przyj-
mować lansowane nowości. Nie zawsze 
chodzi o dobro człowieka. Czasami tam 
gdzie nie wiadomo o co chodzi, na pewno 
chodzi o pieniądze!

Krystyna 
(nazwisko do wiadomości Redakcji)
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W latach 90-tych na łamach „Wiadomości Sierakowickich” uka-
zywał się cykl artykułów o sołectwach naszej gminy autorstwa 
pana Józefa Klasy. Dziś, po piętnastu latach wracamy do tego 
tematu. Chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom i wielu osobom 
spoza naszej gminy, które także czytają nasz miesięcznik, każdy 
zakątek naszej gminy. 

Do współredagowania serii artykułów dotyczących każdego so-
łectwa zapraszamy naszych Czytelników. Poniżej podajemy zestaw 
zagadnień, jakie chcemy poruszyć opisując każde z dwudziestu 
dwóch sołectw. Prosimy o wskazanie osób, które znają historię wsi 
i mogą udzielić ciekawych informacji. Już dziś bardzo dziękujemy 
panu Janowi Cierockiemu – sołtysowi Bukowa, który jako pierwszy 
przekazał nam porcję informacji dotyczącą jego sołectwa.

Zagadnienia:
- Legendy związane z nazwami wsi w sołectwie
- Instytucje w sołectwie – szkoła, kościół, straż pożarna 
- Zabytkowe obiekty, stare młyny, cegielnie, miejsca gdzie są 

resztki ruin budynków o szczególnej funkcji, np. dawne mosty, nie-
czynne cmentarze poewangelickie, dwory, słupy graniczne, dawne 
zakłady produkcyjne – gorzelnie, młyny, miejsca po wiatrakach, 
groble dawnych stawów, nieczynne dworce kolejowe, przystanki 
kolejowe, nieistniejące siedliska, inne.

- Lokalna kultura duchowa – nazwy terenowe używane przez 
mieszkańców inne od nazw wsi, oznaczające np. uroczyska, wy-
budowania, drogi, wzniesienia, rozstaje dróg, obiekty przyrodnicze, 
opowiadane legendy, podania, miejsca, gdzie np. straszy, gdzie coś 
szczególnego się wydarzyło
- Postaci historyczne związane z miejscami w sołectwie, ważne 

osobistości lub szczególne zdarzenia związane z ich pobytem 
(W grupie tej mogą znaleźć się zarówno pozytywne, jak i negatywne 
wzorce np. rycerze, rabusie, zasłużeni dla sołectwa, nauczyciele, 
działacze (jeśli nieżyjący to czy w sołectwie i gdzie znajdują się ich 
miejsca pochówku, pamiątkowe tablice, obeliski itp.)

- Czy są w sołectwie miejsca kojarzone z osobami znaczącymi, 
np. pomniki, obeliski, tablice.

- Układy przestrzenne (zespoły budynków) zasługujące na uwagę i pro-
mowanie, także współczesne, estetycznie zagospodarowane (zagrody).

- Prosimy o wskazanie obiektów i miejsc, które należałoby objąć 
ochroną prawną (wpisem do rejestru zabytków). 

- Walory przyrodnicze i geograficzne sołectwa – pomniki przyro-
dy, ciekawe głazy, rzeka, jeziorko, wskazanie miejsc, z których są np. 
ładne panoramy, jako potencjalne miejsca punktów widokowych.

- Obiekty budowlane uznawane za charakterystyczne dla sołec-
twa i gminy o cechach regionalnych lub innych wyróżniających 
ich w krajobrazie (stare budynki, kaszubskie chaty). - Obiekty 
budowlane – pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, okazałe głazy 
narzutowe, ciekawe ogrodzenia (także współczesne), oznakowane 
trasy turystyczne, edukacyjne, np. przy rezerwatach przyrody, 
w miejscach wykopalisk archeologicznych.

- Tradycje kulinarne, produkty miejscowe, grupy i osoby zajmują-
ce się miejscowymi produktami gastronomicznymi lub przetworami, 
które można uznać za dziedzictwo kulturowe 

- Rodzaj i miejsce twórczości artystycznej, np. plastycznej, rzemio-
sło ludowe, hafciarstwo, tkactwo, malarstwo, rzeźba, muzykowanie, 
kapele, zanikające zawody – np. kowale 

- Imprezy kulturalne, sportowe i religijne – cykliczne o różnej 
skali (lokalne, regionalne), np. odpusty.
- Szczególna obrzędowość związana z domowymi czynnościami 

(np. wytyczanie budynku, narodziny, śluby, zgon) oraz związane 
z kalendarzem (Nowy Rok, dni seniora, Walentynki, Święto Kobiet, 
karnawał, zapusty, post, Wielkanoc, siewy, sobótki, sianokosy, 
zbiory, dożynki, obchodzenie Święta Zmarłych, Wigilia, Boże 
Narodzenie, Sylwester oraz inne imprezy)

- Zespoły folklorystyczne i organizacje działające w sołectwie – 
orkiestry, kapele, muzykanci, zespół muzyczny, chór, KGW, cech 
rzemiosł i inne.

Już w tym numerze „WS” publikujemy wywiad z Ewą Warmowską 
– poetką oraz wspomnienia Gertrudy Harsch. Obie panie są miesz-
kankami Bąckej Huty i  to sołectwo jako pierwsze chcemy opisać. 

Osoby, które zechcą udzielić nam informacji prosimy o kontakt 
z Redakcją: 
Danuta Pioch – Szkoła Podstawowa w Mojuszu (tel. 058 684 77 50), 
Maria Karolak – Urząd Gminy, pokój 302 (tel. 058 681 95 41) i Agniesz-
ka Rybakowska-Król – Urząd Gminy, pokój 316 (tel. 058 681 95 58).

Redakcja

Kontynuujemy cykl o sołectwach

Jest Pani mieszkanką sołectwa Bącka 
Huta. Dodaję, że szczególną miesz-
kanką, bo tak mówią o Pani ludzie 
z sołectwa. Czy takie myślenie o so-
bie zakodowało się również w Pani 
odczuciu?

Jestem zupełnie zwyczajną mieszkan-
ką Bąckiej Huty, znaną w sołectwie jako 

„szkólnô”, a od pewnego czasu również jako 
„pani od kaszubskich wierszy”. Wrosłam 
w to środowisko. 

Już od 30 lat uczę dzieci w szkole 
w Szopie. Znam dobrze ludzi, a oni mnie. 
Zresztą jak może być inaczej, skoro więk-
szość z nich wcześniej czy później uczyłam. 
Chętnie służę moim wychowankom radą 
i pomocą. A na moich kolanach wciąż sia-
dają kolejne maluchy.

Dlaczego losy dziewczyny z Miechuci-
na związały ją właśnie z Bącką Hutą?

Ta „dziewczyna z Miechucina” tak na-
prawdę wywodzi się z Bąckiej Huty. Moi 
rodzice pochodzą właśnie stąd. Tutaj też, 
w domu dziadków na pustkach, spędziłam 
pierwsze dwa lata mojego życia, tutaj sta-
wiałam pierwsze kroki i wypowiadałam 
pierwsze kaszubskie słowa, bo jakże mogło 
być inaczej. Kochany dziadek Leon często 
piastował mnie na swoich kolanach…

Potem był „okres miechuciński”, po-
nieważ rodzice przeprowadzili się do po-
bliskiego Miechucina. Tam chodziłam do 
podstawówki, potem ukończyłam liceum 
w Kartuzach.

W 1978 roku rozpoczęłam pracę jako na-
uczycielka w Szkole Podstawowej w Szopie. 

Stąd do Bąckiej Huty było niedaleko. Po 
wyjściu za mąż w 1983 roku zamieszkałam 
z mężem w domu dziadków. To był praw-
dziwy powrót do korzeni.

Mieszkamy tutaj od 25 lat. Tutaj znalazłam 
swój „môl” na ziemi i swoje szczęście.
Ciepło, serdeczność, delikatność i pogoda 
ducha to cechy zauważone przez wszyst-
kich, którzy choć raz się z Panią zetknęli. 
Czy jest jakaś szczególna recepta na 
taki stan duszy w dobie, gdy wszystkim 
śpieszno, zatem też i stresowo?

Pogoda ducha i życzliwość pozwalają cie-
szyć się drobiazgami. Innych ludzi traktuję 
tak, jak sama chciałabym być traktowana. 
Patrzę na nich przez pryzmat tego „co nie-
widoczne dla oczu” i dlatego spotykam tyle 

„pokrewnych dusz”.

Z Ewą Warmowską – mieszkanką Bąckiej Huty 
– o wenie, ogrodach i planach
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Lubię się śmiać i żartować – dodam, 
że z siebie również. A zabawne sytuacje 
przyciągam jak magnes. Myślę, że moją 
najlepszą nauczycielką w tej dziedzinie 
była mama, która posiadała niewyczerpane 
pokłady humoru, a też dziadek Leon, który 
na zamówienie potrafił zrobić, jak to mawiał, 

„z pëska stôri rewolwer”.
Rozgłos przyniosły Pani wydane ostatni-
mi laty tomiki poezji. Czy wena pojawiła 
się niedawno, czy też była wcześniej, 
a tylko wiersze przeleżały w słynnym 

„kuferku”, do którego je Pani wkłada 
(podczas gdy inni piszą do szuflady)?

Zawsze byłam miłośniczką poezji, bu-
jałam w obłokach, chodziłam po polach 
i łąkach, zbierałam kwiaty i zioła. Zawsze 
wiedziałam, gdzie rośnie bujna macierzanka, 
pachnąca mięta, dorodny szczaw. Byłam 
wrażliwa na piękno, ale sama nie pisałam.

Moja twórczość rozpoczęła się pod koniec 
2003 roku. Po niespodziewanej chorobie (po-
rażeniu nerwu twarzowego) przeżywałam 
szok. Bo czy ktoś jest w stanie wyobrazić 
sobie widok „zepsutej, starej lali” z jednym 
wybałuszonym i niedomykającym się okiem, 
z ustami sięgającymi lewego ucha i trudno-
ścią w wysławianiu się? Można było doznać 
wstrząsu. Na dodatek diagnoza neurologii 
też nie była obiecująca.

I wybuchłam, jak wulkan. Zaczęłam pisać 
nagle, właśnie po kaszubsku, w moim pierw-
szym języku, w domu, gdzie wypowiedziałam 
pierwsze słowa. Przeznaczenie, zrządzenie 
losu, jakkolwiek tego nie nazwać – stało się.

Najpierw były nagrodzone wiersze 
w konkursach poetyckich, potem debiutanc-
ki tomik „Trapë do nieba” i drugi zupełnie 
świeży zbiorek „Dzéń za dniã”.

To prawda, gdy inni piszą do szuflady, 
ja, żeby było oryginalniej, do kuferka. Ten 
właśnie został opróżniony…
Latem wokół domu rosną cudne ro-
śliny, oko cieszą zadbane ogrody. To 
coś w stylu „Pamiętajcie o ogrodach” 
Kofty? Miejsce odpoczynku? Ładowar-
ka akumulatorów? Czym jest dla Pani 
otaczająca przyroda?

Otaczająca przyroda, las, ogród – to 
prawdziwy raj. To miejsce napawa radością 
i wyzwala pozytywne emocje. Tutaj natura 
dała swój popis. Kształty, barwy i zapachy 
inspirują do tworzenia. Wystarczy patrzeć, 
słuchać i zatrzymać to piękno w słowach.

Oczywiście o każdy ogród trzeba dbać, 
wówczas odpłaci swoimi walorami. To 
właśnie mąż Zygmunt dokłada najwięcej 
starań, by ogród zakwitał.

Któregoś dnia, w trakcie intensywnych 
prac w ogrodzie, zadbał też, by było mi wy-
godniej pielić i przyniósł deskę pod kolana. 
Nie dostrzegł (a może nie chciał widzieć) 
pokaźnego gwoździa w niej tkwiącego. 
Podał mi ją ze słowami „pòdłóż sobie pòd 
kòlana, bãdze Cë wëgódni”. Natychmiast 
spytałam czy gwóźdź jest pod prawe kola-

no, czy może pod lewe, bo gdy uklęknę, to 
deska zamocuje się na amen i będę szybciej 
pielić, żeby krócej bolało. Śmiechu było co 
niemiara i trochę czasu upłynęło, zanim 
przystąpiłam do pracy (oczywiście już bez 
gwoździa). Za to owa deska stała się aneg-
dotycznym „gwoździem sezonu”, a Zygmunt 
próżno tłumaczył, jak było naprawdę.

Ogród jest po to, żeby można było obda-
rowywać naszych gości jego darami: wiązką 
kopru, pietruszki, ziół, bukietem kwiatów…

Pamiętamy o naszym ogrodzie, nieraz 
zraszamy go swoim potem, ale satysfakcja 
jest gwarantowana.
Dusza artysty widoczna jest na każdym 
kroku. Dom i jego wyposażenie odbie-
gają od standardowych wzorców wy-
stroju. Tu każdy element ma znaczenie, 
jest nietuzinkowy, ma swoją „duszę”. 
Chusta rzucona przez poręcz, zastygły 
w czasie kredens, stare puzderka z no-
wymi zadaniami – bez sztampy, powie-
lania, seryjności. Ile w tym wszystkim 
własnej inwencji, a ile pomocy ze stro-
ny córki, która też ma artystyczną duszę, 
ile wreszcie też i pomocy męża?

Atmosferę miejsca zawsze tworzą ludzie. 
Uwielbiam zmieniać funkcje przedmiotów, 
dostrzegać w nich nowe możliwości. Takie 
odkrywanie jest wspaniałe, daje dużo sa-
tysfakcji i zaskakujące efekty.

Coś, co wczoraj było spódniczką, dziś staje 
się abażurem, pościel jest obrusem, makaron 
pełni funkcję dekoracyjną. Świat staje się bar-
dziej oswojony i umeblowany „po mojemu”.

Mam sprzymierzeńców w tych poczyna-
niach. Córka Basia tworzy swój „koronkowy 
świat” obrazków wykonywanych techniką 
żel-art. Jej precyzyjne i delikatne rysunki są 
ujmujące i oryginalne. Jest ilustratorką mo-
ich wierszy w obu tomikach, drukuje swoje 
prace w „Stegnie” (wkładka edukacyjna do 
miesięcznika „Pomerania”). Od września 
2007 współpracuje też z „Pomeranią” jako 
ilustrator cyklu opowiadań kociewskich.

Mąż Zygmunt również ma zmysł arty-
styczny. Potrafi wyczarować coś z niczego. 
Ostatnim przebojem są jego kamienne ptaki, 
niepowtarzalne i pełne uroku. Po domu 
latają drewniane anioły, wykonał choinkę 
wielokrotnego użytku, piękne lustro, ławy, 
ławki. A przecież nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa…
Czy jest Pani szczęśliwa? W czym to 
szczęście się kryje i jaka jest na nie 
recepta?

Jestem szczęśliwa. Nigdy nie oczekiwałam 
od życia specjalnych premii ani promocji. 
Szczęście to czerpanie radości z każdego 
dnia, umiejętność cieszenia się z małych rze-
czy bez roszczeniowego stosunku do ludzi 
i świata. Szczęściem jest dawać innym siebie, 
co mozolnie i konsekwentnie realizuję.
Aby zadośćuczynić założeniom w ty-
tule, trochę też dla wypełnienia sche-
matu, pytanie o plany na przyszłość. 

Niedawno przeszła Pani na emeryturę 
(w tak młodym wieku!), teoretycznie 
zwiększy się zatem ilość czasu do 
zagospodarowania. Na co zostanie on 
przeznaczony?

Powiem słowami Hemingwaya: „Teraz 
jest całym moim życiem”. Nie snuję da-
lekosiężnych planów, ale na pewno nie 
spocznę na laurach i nie będę oczekiwać 
manny z nieba.

Będzie więcej czasu dla rodziny i przyja-
ciół. Będzie i czas na pisanie.

Już dawno dokonałam pewnego odkrycia, 
które teraz znajdzie praktyczne zastosowa-
nie. Każdy, kto ma nadmiar wolnego czasu, 
powinien nabyć stary dom z dużym ogro-
dem. Praca przy nich obu potrafi wypełnić 
każdą wolną chwilę. To już mam gwaranto-
wane, bo jest stary dom i duży ogród. Inne 
bonusy muszę jeszcze wypracować…

Wypowiedź zakończę puentą zawartą 
w słowach małej Emilki z zerówki, która 
zapytała, gdy pewnego razu zrzedła mi 
mina: „Pani Ewo, dlaczego Pani się nie 
śmieje? Pani jest chora, czy coś Panią boli?”. 
Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. 
Cóż, postaram się ich stracić jak najmniej, 
czego życzę również wszystkim czytelnikom 

„Wiadomości Sierakowickich”.
Dziękuję za rozmowę – D. Pioch

Ewa Warmowska

Okładki tomików wierszy autorstwa Pani Ewy
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O tym, że losy ludzkie są niezbadane nie 
trzeba przekonywać nikogo, kto żyje już 

„kilka lat” na tym świecie.
Jedną z ciekawszych może być historia 

Gertrudy Harsch – Kaszubki, Europejki – jak 
sama o sobie mówi, dziś mieszkanki Bąckiej 
Huty (gdzie spędza cieplejsze miesiące roku) 
i Weingarten na południu Niemiec, w oko-
licach ogromnego Jeziora Bodeńskiego, na 
granicy ze Szwajcarią, na terenie Alp (dokąd 
wybiera się na zimową część roku). 

Co sprawia, że mimo pewnych ograniczeń 
zdrowotnych wciąż regularnie pokonuje 
odległą trasę, by każdej wiosny jak jaskół-
ka, wrócić do swego gniazda? Wyjaśnienia 
znajdziemy  zapewne w przytoczonych 
fragmentach wspomnień.

Mój życiorys w skrócie.
Moja matka Jadwiga Pawłowska, z domu 
Bulczak, z Bąckiej Huty, córka Józefa Bul-
czak (rolnika) i Weroniki Bulczak z domu 

Pioch z Mojusza, urodziła mnie 30 stycznia 
1933 roku. Światło dzienne ujrzałam w Żu-
kowie. Mój ojciec, Jan Wilhelm Pawłowski, 
malarz sztuki i dekorator wnętrz, syn Au-
gusta Pawłowskiego (młynarza i kierownika 
tartaku) urodził się 22 sierpnia 1908 roku 
w Sławkach. Moją babcią była Angelika 
Pawłowska z domu Lubawska. Oboje po-
chodzili z okolic Zblewa, przy południowo-
wschodniej ścianie okręgu kartuskiego.

Ojciec zbudował dwa domy na ulicy Po-
lnej w Żukowie, sprzedał je i wyprowadził 
się do Redy, gdzie budował trzeci dom. 
W 1936 roku zamienił go na dom na Starym 
Mieście w Gdańsku na ulicy Jungfernstrasse 
(dzisiejszej Podzamcze) i tak zostaliśmy oby-
watelami Wolnego Miasta Gdańska. Ojciec 
pracował w gdańskiej stoczni. 

Wiosną 1939 roku poszłam do 1. klasy. 
Droga do szkoły wiodła obok Poczty Pol-
skiej. Codziennie tamtędy przechodziłam 
i można powiedzieć, że „na własnych 
oczach” przeżyłam początek wojny i walkę 
o Pocztę Polską. Po inwazji zostaliśmy przy-
pisani do Rzeszy Niemieckiej. 

Na początku 1940 roku przeprowadziliśmy 
się do Kartuz. Moi rodzice sprzedali dom 
w Gdańsku i wynajęli mieszkanie u p. Konkol 
na ul. Jeziornej 23. Dzisiejsze Liceum było 
moją nową szkołą. Ojciec prowadził własny 
interes, ale wkrótce zaciągnięto go do Wehr-
machtu. W sierpniu 1943 roku stracił lewe oko 
w wyniku eksplozji granatu. Jako inwalida 
został przeniesiony do prac na rzecz wojska 
do Weingarten na południu Niemiec.

W czasie wojny pojechaliśmy z matką na 
uroczystość I Komunii kuzynki z Łączek. 
Tu matka została pobita przez partyzantów 
(w książce prof. A. Gąsiorowskiego Jan 
Kaszubowski i służby specjalne podano, że 
w miejscowości Bącka Huta, u Józefa Bul-
czaka, mieścił się w czasie wojny bunkier 
partyzantów TOW Gryf Pomorski – przyp. 
D. Pioch). Ojciec, zaniepokojony o dalsze 
nasze losy, zorganizował dla nas pobyt 
w Weingarten. Mama na tej podstawie 
uzyskała prawo do kupna biletu do Niemiec 
dla siebie i trojga dzieci. Przybyliśmy tam 4 
września 1944 roku. Otaczająca nas rzeczy-
wistość to szwabski dialekt, ubogi byt (bez 
pieca), nowa szkoła i wiele innych rzeczy 
kojarzących się z ogromnymi trudnościami. 
Ojca ponownie posłano na front i poległ. 
Cierpieliśmy z powodu głodu, ogromnej 
biedy, do tego matka bardzo ciężko cho-
rowała.

Tak było aż do czasu reformy pieniężnej 
w 1948 roku, od tej pory zaczęła się nasza 
sytuacja poprawiać.

Ponieważ nasza ojczyzna była dla nas na 
zawsze stracona, cierpieliśmy, szczególnie 
matka i ja. Utrzymywałam nieprzerwany 
listowny kontakt z kuzynką Urszulą Czaja 
z domu Bulczak.

Ze wspomnień Gertrud Harsch – mieszkanki Bąckiej Huty

Stare zdjęcie z ostatnich dni naszego pobytu w Polsce przed wyjazdem do Niemiec: 
z lewej mama, babcia Pawłowska, kuzynka matki – Anna Formela, wujek Hans – najmłodszy brat ojca. 

Z przodu moja mała siostra Rosemarie, brat Gerhard i ja – w Kartuzach

W gościnnych progach nie brakuje gości. 
Kaszubska kapela rodziny Klasów, której z podcienia przygląda się gospodyni
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Tydzień Antynikotynowy w Szkole Podstawowej  
w Sierakowicach

W dniach 17-21 listopada wszyscy nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierako-
wicach zaangażowali się w realizację zadań związanych z Tygodniem Antynikotynowym. 
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w spotkaniu z policjantami z zespołu do spraw nieletnich 
Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach, w czasie którego mieli możliwość dowiedzieć 
się m.in. o prawnych skutkach palenia papierosów. W wybranych klasach, w ramach 
godzin wychowawczych, odbyły się także zajęcia przeprowadzone przez panią pedagog 
Danutę Fiedoruk i wychowawców na temat zagrożeń wynikających z nałogu tytoniowego. 

Na holu głównym przygotowana została ga-
zetka informacyjna, z którą mogli zapoznać 
się wszyscy uczniowie i rodzice.

W przeprowadzenie Tygodnia Antynikoty-
nowego zaangażowali się także nauczyciele 
świetlicy szkolnej. Odbyły się zajęcia otwarte 
dla klas I-VI. Skorzystali  z nich łącznie ucznio-
wie z 16 klas. Obejmowały one zagadnienia 
dotyczące zagrożeń wynikających z palenia 
tytoniu, wpływu na człowieka i jego otoczenie, 
przyczyn dla których ludzie sięgają po papie-
rosy oraz sposobów odmawiania i wyboru 
innych form spędzania czasu wolnego. 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Stylowy dom w Bąckiej Hucie wybudowany 
przez Panią Gertrudę na „ojczystej ziemi”

Ukończyłam szkołę dla krawcowych 
i zdałam egzamin czeladnika. Potem stu-
diowałam i zostałam nauczycielką. W 1970 
poślubiłam Ericha Harsch, mamy syna 
i córkę. 

Od 1979 roku jeżdżę każdego roku do ka-
szubskiej ojczyzny. Później, gdy tylko stało 
się to możliwe, wniosłam sprawę o przyzna-
nie polskiego obywatelstwa i otrzymałam 
je w maju 1992 roku. W rodzinnej miej-
scowości matki, w Bąckiej Hucie, kupiłam 
działkę i zaczęłam budować ekologiczny 
dom z drzewa, gliny, słomy i trzciny w ka-
szubskim stylu, ale nowoczesną metodą.

Tak długo, jak zdrowie pozwoli, chciała-
bym spędzać w nim następne lata. Ogromna 
tęsknota, która kazała mi śnić od dziecka 
o ojczyźnie, przyciąga mnie do tego miejsca, 
gdzie spędziłam najpiękniejsze dni mojego 
dzieciństwa. Gdybyście zapytali, kim się 
czuję dziś, odpowiedziałabym, że najpierw 
Kaszubką, a na drugim  miejscu Europejką. 
Bardzo się cieszę z planów wprowadzania 
euro, ponieważ nie tylko znikną granice 
strefy Szengen, ale przepadną też granice 
walutowe.” 

Od wielu lat z Frau Harsch spotykają 
się w ramach lekcji języka niemieckiego 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu. 
Inicjatorką tych spotkań jest germanist-
ka Iwona Kolka. Pani Gertruda od razu 
zyskała sympatię słuchaczy, zaznaczając 
na pierwszym spotkaniu, że wreszcie, po 
latach marzeń i snów o piaszczystych po-
lnych drogach na Kaszubach, doczekała, 
iż znowu może je na własne oczy oglądać, 
w co, w pewnym momencie, przestała już 
wierzyć. Ot, co znaczy ojczyzna widziana 
oczyma emigranta. Potwierdza się stara 
prawda pięknie wyartykułowana przez 
Mickiewicza „Ojczyzno moja, ty jesteś jak 
zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się 
dowie, kto cię stracił”.

Pani Gertrudzie dziękuję za spisanie wspo-
mnień, a pani Iwonie Kolka za przetłuma-
czenie ich – D. Pioch

Foto ze zbiorów Gertrudy Harsch.

Sukces ucznia ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
Uczeń klasy VI a Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Kamil Felskowski uzyskał III 
miejsce i  tytuł laureata III Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. Kamil 
wyprzedził ponad 2300 innych uczestników tego konkursu w kategorii szkół podstawo-
wych – w województwie pomorskim był drugi! 

Bóbr to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego kon-
kursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym 
celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja 
posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów 
na wszystkich etapach edukacyjnych.

Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się kom-
puterem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, 
pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, 
język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania 
dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Konkurs ma charakter 
jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika z pomocą komputera 
na oprogramowaniu konkursowym. Test 
składa się z 27 zadań. Za błędną odpowiedź 
uczeń otrzymuje punkty ujemne.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów ze 
wszystkich klas VI naszej szkoły. (Wykorzy-
staliśmy 2 pracownie i Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej mieszczące się 
w bibliotece szkolnej). Dla uczniów naszej 
szkoły jest to już trzeci udział w tym kon-
kursie – uczestniczymy w tym konkursie od 
początku jego istnienia. Z roku na rok nasi 
uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki 
dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli 
informatyki – Lucyny Butowskiej przygoto-
wującej Kamila od IV klasy oraz Małgorzaty Labuda, Ewy Bednarek i Ireneusza Płotki, 
który również pełni funkcję koordynatora konkursu w szkole.

Uroczyste zakończenie III Konkursu Informatycznego „Bóbr” połączone z wręczeniem 
nagród odbędzie się 13 marca 2009 roku w auli Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach dziękuje Firmie Komputerowej „Ecomp” 
Pana Marcina Skrzypkowskiego za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Ireneusz Płotka

Kamil Felskowski

Klasa IV a – Dlaczego dzieci sięgają po papierosy? ☞
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Konkurs na „Najładniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową”

Dnia 19 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Najładniejsza Szopka Bo-
żonarodzeniowa”, zorganizowany przez p. Bożenę Mielewczyk, p. 

Dorotę Gierszewską i p. Anię Bendzmer. Zainteresowanie konkur-
sem było bardzo duże – z grupy wiekowej klas I–III udział wzięło 
29 dzieci. Wszystkie szopki były wykonane z niezwykłą staranno-
ścią i wskazywały na ogromną pomysłowość autorów. Nagrody  
przyznano w następujących kategoriach:

- klasy I 
I miejsce – Szymon Ortman, kl. I c
II miejsce – Patrycja Lis, kl. I c
III miejsce – Dawid Woelke, kl. I a,
- klasy II
I miejsce – Patryk Bronk, kl. II e,
I miejsce – Julia Stencel, kl. II e,
II miejsce – Tomasz Wolski, kl. II e,
III miejsce – Maciej Lis, kl. II c,
Ponadto przyznano wyróżnienia uczennicom klasy III, Julii Smę-

toch z kl. III a oraz Emilii Klawikowskiej z klasy III e. 
Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne 

nagrody ufundowane przez firmę handlową „BAT” z Sierakowic. 
Warto nadmienić, iż praca Patryka Bronk, ucznia klasy II e, 

została najwyżej oceniona na powiatowym etapie tegoż konkursu, 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie. 
Uczeń zdobył pierwsze miejsce w kategorii wiekowej klas I – II. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do 
kolejnych edycji konkursu.

Bożena Mielewczyk, Dorota Gierszewska, Anna Bendzmer

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
oraz organizatorzy szkolnego konkursu 

„Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” 
składają serdeczne podziękowania 

Tadeuszowi i Andrzejowi Bigus 
z firmy handlowej BAT 

za ufundowanie atrakcyjnych nagród 
dla uczestników i zwycięzców ww. konkursu.

Bożena Mielewczyk, Dorota Gierszewska, Anna Bendzmer

Otwarcie szkolnej sali teatralnej 
w SP w Sierakowicach

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie nie tylko przyswajają wiado-
mości, ale mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
i uzdolnień. Najchętniej biorą udział w przedstawieniach i insce-
nizacjach teatralnych. Od wielu lat istnieje tradycja uświetniania 
imprez i uroczystości szkolnych różnego rodzaju przedstawieniami 
przygotowanymi przez uczniów młodszych, ale również i starszych 
klas. Od wielu lat także istniała potrzeba stworzenia miejsca, w któ-
rym odbywałyby się zajęcia z zakresu edukacji teatralnej, próby 
i występy przed publicznością.

Dzięki inicjatywie członków Rady Szkoły, szczególnie pani Graży-
ny Brzeskiej, nauczycieli świetlicy i dyrekcji szkoły, 10 grudnia 2008 
roku uroczyście otwarto salę teatralną.  Uczniowie klasy V b, uczęsz-
czający do świetlicy szkolnej, wraz z paniami Alicją Baran i Wiolettą 
Szulc przygotowali inscenizację pt. „Po co jest teatr?”. Natomiast dzieci 
z klasy I b pod okiem wychowawczyni pani Małgorzaty Konkel 
zaprezentowały przedstawienie kukiełkowe o zabawkach z choinki. 
Przybyłym gościom szczególnie podobały się maluszki, które po raz 
pierwszy wystąpiły z własnoręcznie wykonanymi lakami.  

Szkolna sala teatralna wyposażona została w odpowiedni sprzęt, 
dzięki któremu przedstawienia zyskają niecodzienna oprawę. Do 
wykorzystania podczas zajęć i prób jest profesjonalny zestaw oświe-
tleniowy, nagłośnieniowy, projektor multimedialny oraz komplety 
podstawowych instrumentów muzycznych. Dzięki uprzejmości 
pomorskich teatrów, m. in.  Państwowego Teatru Lalek „Tęcza” 
ze Słupska, Teatru Wybrzeże z Gdańska i Teatru Muzycznego 
z Gdyni, mamy do dyspozycji plakaty, afisze i programy teatralne 
oraz profesjonalne lalki i dekoracje.

Sala, która powstała w naszej szkole, służyć będzie jako miejsce 
prób teatralnych, występów, zajęć edukacyjnych, projekcji mul-
timedialnych i filmowych. Mamy nadzieję, że będzie namiastką 
prawdziwego teatru, w którym z chęcią występować będą nasi 

Podczas tych zajęć uczniowie mieli możliwość obejrzenia 
prezentacji multimedialnych i gazetek związanych z tematem. 
Do poszczególnych zagadnień wykonywali plakaty informacyjne. 
Uczniowie klas starszych przygotowali także hasła i wiersze anty-
nikotynowe, a dzieci młodsze pisały listy do palaczy, zachęcające 
ich do rzucenia palenia. 

Prace uczniów wykonane w czasie Tygodnia Antynikotynowego 
można oglądać na stronie internetowej szkoły: www.spsierakow.
webd.pl 

Alicja Baran - nauczyciel świetlicy

☞

uczniowie podziwiani przez swoich kolegów i rodziców.
Składamy serdeczne podziękowania panu Tomaszowi Konkel 

za nieodpłatne wykonanie instalacji oświetleniowej oraz panu 
Czesławowi Cygiert za wykonanie prac stolarskich.

Alicja Baran

Uczniowie z klasy V b w przedstawieniu „Po co jest teatr?”
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zator konkursu. Pomysłowość i ory-
ginalność wykonawstwa lampionów 
była zaskakująca, co przysporzyło 
komisji nie lada trudności w wybo-
rze tych wyjątkowych. W konkursie 
wzięło udział 55 dzieci. Wśród pięknej 
dekoracji holu szkolnego pojawiły się 
34 prace wykonane indywidualnie, 
zbiorowo z rodzeństwem, a nawet 
rodzinnie. Prace wykonane zostały 
wg określonych zasad, z elementa-
mi świątecznymi, z różnego rodzaju 
materiałów (drewna, papieru, puszek, 
sitowia, zapałek), co sprawiło, że 
były nietypowe. Z całą pewnością 
uatrakcyjniły wnętrze holu szkoły, 
ale również jako element dekoracyj-
ny przybliżały czas oczekiwania na 
najpiękniejsze święta w całym roku. 
To przedsięwzięcie plastyczne wyma-
gające zaangażowania, pracy dzieci i ich bliskich pozwoliło, iż 
doznały nowych wrażeń, nie tylko estetycznych, ale związanych 
z emocjami i uczuciami. 

Ekspozycja prac dzieci wymagała nagrodzenia wszystkich uczest-
ników konkursu, co pozwoliło budować w osobowości każdego 
z dzieciaków poczucia własnej wartości. W związku z tym komisja 
składająca się z całego grona pedagogicznego uzgodniła, iż główne 
nagrody otrzymają następujący uczniowie: I miejsce uczeń klasy 
VI Dawid Stefański. Główną nagroda był odtwarzacz mp3, drew-
niany anioł oraz pluszowa maskotka. II miejsce zajęło rodzeństwo 
Reclaf (z klas 0, III, IV, VI) – praca zbiorowa. Dzieci otrzymały grę 
planszową ,,50 gier”, płytę CD z kolędami, drewnianego anioła 
oraz maskotki. III miejsce także przyznano rodzeństwu: Julicie, 
Kacprowi, Oli Liss (z klas II, IV, VI). Dzieciaki otrzymały wielką 
Encyklopedię Juniora, płytę CD z kolędami, anioła oraz maskotki. 
W konkursie wyróżnione zostały dodatkowe 4 prace dzieci: Kingi 
Ramczyk, Alicji Jankowskiej, Filipa Reiter, Agaty, Iwony i Bernadety 
Naczk. Wyróżnione osoby otrzymały ładnie wydane książki wraz 
z pluszowymi upominkami. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali również przygotowane pisemnie podziękowania i pamiąt-
kowe Mikołaje. Nagrody zostały zakupione z funduszu szkolnego 
sklepiku, którego opiekunem jest p. Emilia Maszke. Pozostałe 
nagrody zostały zasponsorowane przez p. J. Grzankowicz, panią 
dyrektor oraz organizatorkę konkursu. 

Cieszymy się bardzo, że dzieci chętnie podejmują tego typu 
działania. Sprzyja to z pewnością rozwojowi dzieciaków i ujed-
nolica oddziaływania wychowawcze domu i szkoły. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

M. Herczuk

Jasełka
Dnia 18 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
odbyło się przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez 
Edytę Gawin i Natalię Labuda. W przedstawieniu wzięły udział 
dzieci z klas III b, II f, II d.

Znakomita gra młodych aktorów skłoniła nauczycielki do przy-
jęcia propozycji księdza proboszcza parafii św. Marcina w Siera-
kowicach, który zaproponował wystawienie jasełek w kościele 
dla szerszej publiczności. Przedstawienie  odbyło się w niedzielę 
11 stycznia 2009 r. po wieczornej mszy św. i cieszyło się sporym 
zainteresowaniem i uznaniem. 

Świąteczny lampion w Puzdrowie
Dzieci z Puzdrowa bardzo chętnie uczestniczą w rożnego rodzaju 
konkursach, a szczególnie tych świątecznych, które napełniają 
radością ich samych, ale również integrują całe rodziny tworząc 
ciepły klimat doznań. Toteż w dniu 17 grudnia 2008 roku w Szkole 
Podstawowej w Puzdrowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
po rozstrzygniętym konkursie plastycznym ,,Świąteczny lampion”, 
którego organizatorem czwarty raz była p. Małgorzata Herczuk. 

Oczywiście dobrowolność i przyjemność wynoszona z działań 
była warunkiem konkursu, co jak się okazało w finale było 
gwarantowane, gdyż pojawiły się wspaniałe wytwory plastyczne 
nawet całych rodzin. To bardzo miłe zaskoczenie, tym bardziej, że 
gros dzieci i rodziców znalazło czas na wspólną pracę i integrację 
w trakcie przedświątecznych przygotowań - stwierdziła organi-

Dawid Stefański 
– zwycięzca w konkursie 

„Świąteczny lampion”
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Z Gwiôzdką do waji jidzemë
Oczekiwanie na nadejście Bożego Narodzenia to okres, który 
szczególnie mocno przeżywają dzieci. Dlatego w szkole tak wiele 
w tym czasie opowiada się o zwyczajach, tradycjach i obrzędach 
bożonarodzeniowych. Ponieważ nasz region jest szczególnie bogaty 
w te zwyczaje, dlatego uczniowie chętnie słuchają, jak dawniej na 
Kaszubach obchodzono Święta. Sami również starają się uchronić 
od zapomnienia tradycyjne obrzędy i zwyczaje. 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Gowidlinie od początku Adwentu 
przygotowywali się do Gòdów, szczególnie na zajęciach języka 
kaszubskiego. Na początku grudnia dzieci z klas III Szkoły Podsta-
wowej wzięły udział w warsztatach zorganizowanych w Muzeum 
w Sierakowicach, poświęconych zwyczajom i obrzędom świątecz-
nym na Kaszubach. Pani kustosz opowiadała o zwyczaju kolędowa-
nia z szopką w czasie przedświątecznym, o kaszubskiej gwiazdce 
odwiedzającej domy w wigilijny wieczór, o tradycyjnych potrawach 
oraz wystroju domów. W szkole dzieci uczyły się kaszubskich 
kolęd, wykonywały szopki i ozdoby bożonarodzeniowe. Ucznio-
wie z Gimnazjum przygotowali tradycyjną kaszubską gwiazdkę. 
Tydzień przed świętami wyruszyli też ze szkoły mali kolędnicy 
z szopkami, zwiastując ludziom nadejście Jezusa. Tradycyjnie też 
zorganizowane zostało spotkanie bożonarodzeniowe wszystkich 
dzieci uczących się języka kaszubskiego w naszej szkole. W tym 
roku zaproszono również na nie rodziców, żeby zobaczyli czego 
ich pociechy się nauczyły. Młodsi uczniowie przygotowali koncert 
kolęd regionalnych i zaprezentowali się w tańcach kaszubskich. 
Młodzież gimnazjalna uświetniła spotkanie wizytą Gwiôzdczi 
z Gòwidlëna, która była niezapomnianą atrakcją dla najmłodszych 

W piękny, świąteczny czas… dziękujemy
Okres świąteczny skłania do refleksji i zadumy nad życiem i zwią-
zanymi z nim trudami. Staramy się bardziej dostrzegać innych ludzi 
i ich problemy. Bardzo cieszy okazywanie pomocy innym w sposób 
skromny i bez rozgłosu. Dzięki takim ludziom osoby w trudnej 
sytuacji materialnej mogą przeżyć czas świąt bardziej radośnie.

Już od kilku lat Rada Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
współpracuje z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
de La Salle w Gdańsku. Dzięki ofiarności uczniów i rodziców tejże 
szkoły mamy możliwość ufundowania paczek żywnościowych dla 
kilku rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Przygotowywane są 
one szczególnie z myślą o najmłodszych, aby mogli również cieszyć 
się z przyjścia Mikołaja.  

Serdeczne podziękowania i życzenia świąteczne składamy 
wszystkim paniom wychowawczyniom ze świetlicy szkolnej, szcze-
gólnie pani Marzenie Mazerant, za uwrażliwienie dzieci na los tych, 
którym nie dopisało w życiu szczęście. Dziękujemy także pani Ewie 
Dunowskiej, która jest łącznikiem pomiędzy obiema szkołami oraz 
pani Grażynie Brzeskiej za zainicjowanie współpracy, ogromne 
zaangażowanie i wsparcie w tych działaniach. 

Alicja Baran
w imieniu Rady Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

Radość wszelkiego stworzenia w Puzdrowie

Uroczystości i imprezy organizowane w szkole to istotny element 
działalności każdej placówki. Dlatego też w ostatnim dniu nauki 
tj. 19 grudnia, przed rozpoczynającym się wypoczynkiem i przy-
gotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, odbyła się uroczysta 
Wigilia szkolna w Puzdrowie, połączona z wręczeniem słodkich 
upominków przez Św. Mikołaja. Od kilku dni trwały przygotowa-
nia do tej wyjątkowej uroczystości. Dzieci klas 0-III z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczyły w próbach programu artystycznego 
pt. „Wigilijna opowieść”. Przedstawienie z odpowiednią oprawą 
muzyczną, kolorową scenerią przedstawiającą postacie trzech 
królów, anioła, pastuszka, diabła tworzyło wyjątkowe tło, przy któ-

rym poszczególne klasy 
prezentowały program 
artystyczny. Ciepło i ro-
dzinnie brzmiały słowa 
wigilijnej opowieści o na-
rodzeniu Pana, a pio-
senki i tańce ilustrowa-
ne ruchem wzbogacały 
całość przedstawienia. 
Wśród małych artystów 
wcielających się w posta-
cie nie zabrakło: Józefa 

i Marii z Dzieciątkiem, strudzonych królów, pastuszków, górali, 
krasnoludków, aniołów, zwierząt (ptaków, niedźwiedzi, wiewiórek, 
zajęcy), a także zabawek - pajaca, lalek piłeczek, które chwaliły cud 
narodzenia Syna Bożego. Ciepło i tkliwie, a niekiedy z łzą w oku 
patrzyli na przedstawienie zaproszeni goście - rodzice - którym 
należą się również wyrazy uznania za pomoc w przygotowaniu 
wspaniałych kostiumów. Serdeczne podziękowania należą się 
także nauczycielom (M. Suchta, J. Grzankowicz, M.Stencel, M. Her-
czuk) które z poświęceniem tworzyły to widowisko. Dopełnienie 
i prawdziwie rodzinną atmosferę tworzyły piosenki i kolędy śpie-
wane przez dzieci przy akompaniamencie pana J. Piotrowskiego. 
Dodatkową atrakcją było oczywiście spotkanie z św. Mikołajem, 
który obdarował dzieciaki świątecznymi paczkami, ufundowany-
mi przez rodziców oraz wzbogaconymi przez sponsora. Radość 
i emocje szczególnie najmłodszych dzieciaków były niesamowite, 
bo na twarzach pojawiał się nie tylko uśmiech, ale rumieniec i łzy. 
W tej atmosferze zakończono uroczystość. Pani dyrektor Mirosła-
wa Masowa podziękowała dzieciom, nauczycielom za wspaniałą 
uroczystość, życząc zebranym gościom spokojnych chwil przy 
wigilijnym stole.

M. Herczuk
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Każdy może zostać Świętym Mikołajem
To hasło było umieszczone na skrzynkach, do których można 
było wrzucać słodycze oraz artykuły szkolne dla dzieci z Domu 
Dziecka w Kartuzach i zachęcało uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych oraz Zasadniczej Szkoły  Zawodowej do ofiarności. 
W naszych szkołach akcję koordynowały p. Agnieszka Kazimier-
czak  i uczennica kl. II Technikum Agnieszka Walkusz.  W zbiór-
ce współpracowałyśmy ze szkołami w Kamienicy Królewskiej 
i Staniszewa. Wśród ofiarowanych darów przeważały słodycze, 
które zawieźliśmy do Kartuz 18 grudnia, również tego dnia dzieci 
miały wigilię.  Bardzo się cieszyły z życzeń i podarunków.  Po-
dziękowaniem dla nas były uśmiechy na twarzach i radość, której 
nie zapomnimy. Warto sprawić trochę szczęścia innym w tak 
szczególnym dniu.

Agnieszka Walkusz z kl. II T

Stypendia Prezesa Rady Ministrów
27 listopada 2008r. w sali Okrągłej Urzędu Województwa w Gdań-
sku zostały uroczyście wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 
Stypendia wręczał Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz 
i wicewojewoda pomorski Michał Owczarek. Z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach stypendia otrzymały trzy 
uczennice: Weronika Grzenkowicz z klasy III Liceum Profilowanego, 
Katarzyna Itrich z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i Katarzyna 
Tesmer z klasy II Technikum Agrobiznesu.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje tylko jeden uczeń 
z każdego typu szkoły. Stypendystkom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

E. Szczypior           

Stypendia unijne dla najlepszych uczniów 
województwa pomorskiego

Już po raz drugi marszałek województwa pomorskiego Jan Ko-
złowski wręczył unijne stypendia uczniom szczególnie uzdolnio-
nym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 
Uroczystość ta odbyła się 16 grudnia 2008 r. w Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. Stypendium otrzymało 240 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych w tym 6 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Sierakowicach.

Stypendia zostaną wypłacone w ramach opracowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego projektu systemo-
wego pt.: ,,Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z obszarów województwa pomorskiego” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem realizacji tego projektu jest m.in. stworzenie równych 
szans uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowi-
skowym, ekonomicznym i geograficznym umożliwiające rozwijanie 
szczególnych zdolności, wzmocnienie zainteresowania uczniów 
przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi.

Stypendystami unijnymi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach są: Weronika Grzenkowicz - klasa III Liceum 
Profilowanego, Krzysztof Okuniewski - klasa III Technikum Agro-
biznesu, Katarzyna Tesmer i Małgorzata Potraca z klasy II Tech-
nikum Agrobiznesu, Michalina Choszcz i Angelika Gawin z klasy 
I Liceum Ogólnokształcącego.

Elżbieta Szczypior 

Wigilia w ZSP w Sierakowicach
Jak co roku w naszej szkole przed świętami Bożego Narodzenia 
odbyły się spotkania opłatkowe i wigilie klasowe.

Wigilię szkolną rozpoczęto od przywitania dyrekcji, grona 
pedagogicznego, pracowników szkoły i gości wierszem ks. Jana 
Twardowskiego ,,Dlaczego”. Następnie zaprezentowano jasełka 
pt.: ,,Moje, Twoje, Jego Betlejem”, które zostało przedstawione 
przez uczniów klasy II Technikum Agrobiznesu oraz wysłuchano 
koncertu kolęd wykonanego przez chór szkolny pod kierunkiem 
pana Witolda Kotlengi. 

Jasełka składały sie z sześciu różnych scen pt.: Niebo, dom rodzi-
ny patologicznej, plotkarki, biznesmeni, pseudokibice i dziewczyny 
lekkich obyczajów, korytarz szkolny. Każda z tych scen przedsta-
wiała, jak poszczególne grupy społeczne lub osoby przygotowują sie 
do Świąt Bożego Narodzenia i co w ich życiu jest najważniejsze.

Po części artystycznej przedstawiciele uczniów złożyli życzenia 
świąteczne i noworoczne dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszyst-
kim pracownikom szkoły, życzyli, aby Boże Dziecię obdarzyło ich 
pełnią swoich łask, spełniło najskrytsze pragnienia serca i błogo-
sławiło każdy trud włożony w kształcenie postaw i charakterów 
młodzieży. Natomiast swoim koleżankom i kolegom życzyli rado-
snych chwil w przeżywaniu twórczej młodości i samych sukcesów 
w zdobywaniu życiowej mądrości. Następnie głos zabrała pani 
dyrektor Krystyna Formela, która życzyła wszystkim wesołych 
i spokojnych świąt, pomyślności w Nowym Roku i szczęśliwego 
powrotu po przerwie świątecznej do szkoły.

Po wigilii szkolnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do 
swoich klas na spotkanie klasowe.

Elżbieta Szczypior

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej 
w drugiej edycji projektu „Za rękę z Einsteinem”
Gimnazjum z Kamienicy Królewskiej, jako jedyne z gminy Siera-
kowice, zakwalifikowało się do II edycji projektu realizowanego 
przez Politechnikę Gdańską pt. „Za rękę z Einsteinem”.

Projekt rozpoczynający się od 2009 roku zakłada, że uczniowie 
będą korzystali z dodatkowej oferty edukacyjnej przez kolejne trzy 
lata do czerwca 2012 roku. W ramach projektu przeprowadzonych 
zostanie ok. 1000 godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z przedmio-
tów takich jak: matematyka, fizyka, chemia i języki obce. 

Uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach organizowanych 
w ramach projektu, będą spędzali ferie zimowe na Politechnice 
Gdańskiej, biorąc udział w zajęciach z wykładowcami i studenta-
mi Politechniki. Wykładowcy uczelni wraz ze swoimi studentami 
odwiedzą również nasze Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej, or-
ganizując zajęcia doświadczalne dla wszystkich uczniów szkoły. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to ok. 200 ty-
sięcy złotych. We wszystkich zajęciach i imprezach towarzyszących, 
związanych z realizacją projektu, uczniowie biorą udział bezpłatnie. 
Projektodawca udostępnia na potrzeby pracy z uczniami również 
platformę e-learningową, dzięki której uczniowie, korzystając z in-
ternetu, będą brali udział w zajęciach na odległość. 

Na potrzeby realizacji projektu „Za rękę z Einsteinem” szkoła otrzy-
ma sprzęt multimedialny. Dodatkowe zajęcia zostaną zrealizowane dla 
nauczycieli, którzy wezmą udział w warsztatach dotyczących sposobów 
pracy na lekcjach i wzbogacenia umiejętności i metod nauczania.

Udział szkoły w projekcie ma na celu rozwijanie umiejętności 
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów oraz pomoc w przy-
swajaniu wiedzy z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy 
chemia. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć z języków obcych 
mają zdobyć umiejętność porozumiewania się w tych językach. 
Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie dla nas wszystkich 
cennym doświadczeniem.

Hanna Subkowska-Wójcik
Dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

uczniów. Rodzice zostali również obdarowani wykonanymi przez 
dzieci prezentami. Dzieci i młodzież przygotowały panie Bożena 
Lejk i Janina Wenta. 

Natalia Choszcz, Edyta Labuda - uczennice kl. VI 
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Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

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

wg chorwackiego pisarza Ivo Bresana dnia 1 marca 2009 r. o godz. 17.00 w sali remizy OSP w Sierakowicach. 
Aktyw Zespołu „NR”

Kalendarz imprez kulturalnych
Do końca lutego będzie czynna wystawa „Gwiazdka na Kaszu-
bach” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. 

12 lutego mija 200. rocznica urodzin Karola Darwina. W czytelni Bi-
blioteki Publicznej z tej okazji można oglądać okolicznościową gazetkę.

21 lutego w Gościńcu nad Słupią odbędzie się wręczenie nagro-
dy Sponsor roku 2008. Organizatorem uroczystości jest Gminny 
Ośrodek Kultury. 

23 lutego mija 150. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego. 
Z tej okazji w filii Biblioteki Publicznej w Gowidlinie będzie można 
oglądać wystawę poświeconą poecie i dramatopisarzowi. 

W lutym odbędą się w tej placówce lekcje biblioteczne „Zawód 
z pasją” dla uczniów klas III  Gimnazjum w Gowidlinie.

W bibliotekach w Sierakowicach i Gowidlinie co piątek – w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – odbywają się „Spotkania 
z bajką”. Początek o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga dzieci! Konkurs!
Biblioteka Publiczna w Sierakowicach ogłasza konkurs literacko-
plastyczny pn. „WIELKIE KSIĘGI KSIĄŻKOWYCH BOHATERÓW”. 
Jest to kontynuacja cyklu konkursów organizowanych z myślą 
o dzieciach, które chciałyby podzielić się z innymi dobrą znajo-
mością książek, w tym głównie bajek, baśni, opowiadań, wierszy 
i komiksów. Konkurs polega na wykonaniu księgi bohatera danego 
roku, w 2009 będzie nim – KRASNOLUDEK. A oto szczegóły: 

Ze wszystkich przeczytanych książek wybieramy te, w których 
występuje krasnoludek. Wykonujemy jego 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 zbieramy tworząc 

jedną wielką księgę, oprawiamy ją według własnego pomysłu, 
podpisujemy i przynosimy do biblioteki. Autorzy najładniejszych, 
najobszerniejszych i najstaranniej wykonanych ksiąg otrzymają 
nagrody. Konkurs będzie trwał do końca grudnia 2009 r., wyniki 
ogłosimy w ostatnią sobotę stycznia 2010 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.

Imprezy sportowe
Jeśli będą odpowiednie warunki pogodowe, 7 lutego nad jeziorem 
Mienino odbędą się podlodowe Mistrzostwa Koła Wędkarskiego. 

Do 22 lutego potrwają rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej im. 
Tadeusza Wesółki. 

Rozgrywki ligowe tenisa stołowego rozpoczęły się 4 stycznia 2009 
r. i potrwają do 31 maja.  Zawody odbywają się w hali sportowej 
gimnazjum w Sierakowicach. 

Ciekawostki
Rok 2009 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Rokiem Lecha Bądkowskiego, przez Sejm RP – Rokiem Rodzinnej 
Opieki Zastępczej, przez Senat RP – Rokiem Polskiej Demo-
kracji, natomiast decyzją Parlamentu Europejskiego – Europej-
skim Rokiem Innowacji i Twórczości. Rok 2009 ogłoszony zo-
stał także przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Astronomii. 
Wyznacza on czterechsetną rocznicę wynalezienia przez Galileusza 
teleskopu. W tym roku przypada także 40. rocznica pierwszego 
lądowania człowieka na Księżycu. Koordynatorami obchodów na 
świecie są UNESCO (z ramienia ONZ) oraz Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna. 

Projekt „SMS – Strefa Młodych Sierakowice”
O stycznia 2009 młodzież Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych z Sierakowic rozpoczęła realizację projektu pn. „SMS 
–Strefa Młodych Sierakowice”. Efektem szeregu działań, o których 
będziemy systematycznie informować, będzie wydanie ilustrowane-
go dodatku młodzieżowego do czerwcowego wydania „Wiadomości 
Sierakowickich”. Projekt jest finansowany w większości (6 tys.zł) 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach progra-
mu „Równać Szanse 2008”, którego administratorem jest Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży. Pozostałe koszty pokryje Biblioteka 
z pomocą sponsorów. 

Misją programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans 
na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich 
i małych miast. 

Projekt „SMS – Strefa Młodych Sierakowice” został opracowany 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sierakowice i w jej lokalu będą 
się odbywały warsztaty dziennikarskie i spotkania redakcyjne 
Klubu Młodych Dziennikarzy, tu w czytelni znajdą się bieżące in-
formacje o postępach w pracy nad realizacją projektu. Informacje 
takie znajdą się również na tablicach informacyjnych w Gimnazjum 
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Już dziś podajemy pierwszą ważną informację o konkursie:
Uwaga konkurs!

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie 
fotograficzno-ilustratorskim pt. „Młodzi w obiektywie”.

Klub Młodych Dziennikarzy i Biblioteka Publiczna Gminy Sierako-
wice zapraszają młodzież, amatorów fotografowania i rysowania, 
mieszkańców naszej gminy w wieku od 13 do 19 lat, do udziału 
w konkursie fotograficzno-ilustratorskim:

- zdjęcia i ilustracje (rysunki) mają dokumentować ciekawe, war-
te pokazania sceny z życia młodych mieszkańców naszej gminy, 
oczywiście za zgodą fotografowanych osób.

- celem konkursu jest wypromowanie młodych amatorów fotogra-
fii oraz uzdolnionych artystycznie młodych ludzi i zaprezentowanie 
ich prac na szerszym forum publicznym.

- przesłaniem projektu „SMS – Strefa Młodych Sierakowice” jest 
umożliwienie młodzieży zaistnienia w lokalnym medium publicznym 
po to, by przekazać społeczności treści, które dotyczą spraw młodzieży 
w naszym środowisku i zainteresować dorosłych swoimi sprawami.

Uczestnicy konkursu będą mieli okazję bardzo twórczo włączyć 
się w realizację tego przesłania pokazując na fotografiach, jak ważną 
rolę odgrywają młodzi w naszym środowisku.

Szczegółowe informacje dotrą z pewnością do wszystkich zainte-
resowanych. Młodzież przygotuje i rozprowadzi ogłoszenia i ulotki. 
Informacje znajdą się także na szkolnych stronach internetowych. 
Zapraszamy!

J. Telega
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.
Dnia 1 lutego 2009 roku (niedziela) o godz. 14.00 w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach odbędzie się 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 72 

w Sierakowicach 
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków wędkarstwa. Na 
spotkaniu zostaną poruszone istotne sprawy dotyczące przyszłości 
naszych wód - cennych zabytków przyrodniczych. 
Rajmund Spręga - z-ca prezesa ds. młodzieży 
i  sportu

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.

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.

ogówkę 2×3, stan bdb, tel. 0885 112 421.

Sianokiszonkę, 60-70 zł/balot, tel. 0885 112 421.

Działkę budowlaną o pow. 1000 m2, Sierakowice – Paczewo, tel. 0885 112 421.

KUPIĘ

Ziemię na terenie gminy Sierakowice, tel. 0502 780 529.

USŁUGI

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

RÓŻNE

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.

Oferuję mieszkanie do wynajęcia, 5 km od Sierakowic, cena do uzgodnienia,
tel. 0886 771 480.

OGŁOSZENIA DROBNE

SPORT
Turniej bilardowy w Sierakowicach

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” zaprasza wszystkich chęt-
nych (bez względu na płeć) zamieszkałych na terenie Gminy Siera-
kowice do udziału w turnieju bilardowym (8 bil), który rozpocznie 
się na początku lutego 2009 r. Mecze w tym turnieju rozgrywane 
będą systemem pucharowym (każdy mecz do dwóch wygranych 
frejmów), a odbywać się będą w Klubie Ferajna i w Restauracji 
Jantar w Sierakowicach w godz. 16.00 – 20.00 od poniedziałku 
do piątku według ustalonego harmonogramu gier. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody. Wszelkich informacji o turnieju 
udziela Michał Senwicki tel. 693-482-515. Zgłoszenia do turnieju 
należy składać do 30.01.2009 r. telefonicznie lub mailem na adres 
michal_senwicki@o2.pl podając imię i nazwisko, adres zamieszkania 
i nr kontaktowy.

INFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach  uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, na terenie gminy:

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302  

tel. 058-68-19-541
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-68-47-757
czynny: w czwartek od 8.30–14.00 i w piątek 16.00–18.00

Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-68-47-757
spotkania w czwartki 8.30–12.00

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: 

30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29maja, 26 czerwca, 
31lipca, 28sierpnia, 25 września, *23 października, 27. listopada, *18 grudnia

*przed 1 listopada 2009 r., czyli przed Wszystkimi Świętymi, 
dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

GOK informuje
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza nabór do 
Sekcji nauki gry na trąbce. Chętnych prosimy o zgłoszenie się 
naszej placówki  w dniu 5 lutego 2009 r. tj. czwartek o godz. 18.30 
do Sali nr 12. Zajęcia prowadzi mgr Paweł Gruba.

Propozycja na ferie
Zapraszamy na warsztaty tańca nowoczesnego
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach wraz z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych organizują w dniach 5-6 lutego warsztaty tańca no-
woczesnego. Zajęcia poprowadzą znani instruktorzy: Izabela Wysocka 
(tancerka Coisceim Dance Theatre Broadreach, instruktor tańca współ-
czesnego i tańca hip hop) i Łukasz Kowalewski (Bboy Titos - instruktor 
tańca break dance, I miejsce na turniejach: Hip Hop Championship 
Ireland 2007, Portmarnock Battle 2007, Battle of the Year Ireland 2007, 
Skill Masters 2007). Koordynator-instrukror Edyta Gawin. 

Plan: zajęcia odbędą się w dwóch grupach: grupa 1 - szkoła 
podstawowa i I gimnazjum, grupa 2 - II i III gimnazjum i liceum

Czwartek - 5 lutego
10.00-11.30 - hip-hop gr. • 11.45-12.30 - breakdance gr. 1
13.00-14.30 - hip-hop gr. 2 • 14.45-15.30 - breakdance gr. 2
Piątek - 6 lutego
9.00-10.30 - breakdance gr. 1 • 10.45-11.30 - hip-hop gr. 1
12.00-13.30 - breakdance gr. 2 • 13.45-14.30 - hip-hop gr. 2
Koszt 20 zł (za 2 dni). Miejsce - sala gimnastyczna Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych (wejście od tyłu). Wpłaty w pierwszym dniu 
zajęć do p. Edyty Gawin. Strój - luźne ubranie i buty z jasną po-
deszwą. Proszę wziąć ze sobą wodę do picia! W przypadku niskiej 
frekwencji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia grup. 
Serdecznie zapraszamy!
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