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Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Pan Jan Bronk 
obchodził 
101 rocznicę 
urodzin

GMINNE DOŻYNKI

W dniu urodzin Pan Jan Bronk zagrał dla swoich gości na skrzypcach

☞

☞

Czytaj na str. 17

Czytaj na str. 16

Tadeusz Kobiela – gospodarz gminy i Gabriela Skrzypkowska – starościna dożynek (foto: Michalina Labuda)
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OKRĘGI WYBORCZE  UTWORZONE W 
ZWIĄZKU 

Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI W 
ROKU 2010

NUMER 
OKRĘGU GRANICA OKRĘGU WYBORCZEGO

Liczba radnych 
wybieranych

w okręgu wyborczym

1 Sołectwo: Bukowo, Karczewko, Paczewo, Pałubice
tj. miejscowości: Bukowo, Karczewko, Kokwino, Migi, Paczewo, Pałubice, Poręby 1

2 Sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Załakowo,  
tj. miejscowości: Łyśniewo Sierakowickie, Olszewko, Skrzeszewo, Załakowo 1

3

Sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Smolniki, Stara Huta,
tj. miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Kamionka Gowidlińska, 
Kawle, Kowale, Lemany, Smolniki, Stara Huta, 
Gowidlino ulice:
Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, , Ks. S. Karczykowskiego, Kościelna, Kolorowa, 
Łąkowa, Marszałka Piłsudskiego, Na Skarpie, Podgórna, Prymasa Wyszyńskiego, 
Pogodna, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna,  Zielona

2

4 sołectwo: Tuchlino
tj. miejscowości: Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko 1

5 sołectwo: Puzdrowo, m. Piekiełko
tj. miejscowości: Dąbrowa Puzdrowska, Moczydło, Piekiełko, Puzdrowo, 1

6
sołectwo: Długi Kierz, Leszczynki, Nowa Ameryka, Szklana,
tj. miejscowości: Ameryka, Długi Kierz, Jagodowo, Kamienicka Huta, Leszczynki, 
Lisie Jamy, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szklana, Szramnica,

1

7
sołectwo: Bącka Huta, Mojusz,
tj. miejscowości: Bącka Huta, Bór, Karwacja, Łączki, Mojusz, Mojuszewska Huta, 
Poljańska, Szopa

1

8

sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta, m. Sierakowice, m. Sosnowa Góra, 
tj. miejscowości: Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Sierakowice, Sierakowska Huta, 
Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Welk, Wygoda Sierakowska
Sierakowice ulice: M. Kopernika

1

9

sołectwo: Kamienica Królewska, 
tj. miejscowości: Ciechomie, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kukówka, 
Nowalczysko
Kamienica Królewska ulice:
Dworcowa, Gryfa Kaszubskiego, Jana Pawła II, Kaszubska, Królewska, Klonowa, 
Kamienna, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wrzosowa, Zamkowa

1

10

Sierakowice ulice: Abrahama, Cicha, F. Ceynowy, Chłopska, H. Derdowskiego, A. 
Fredry, św. Floriana, Gen. Andersa, Gen. Maczka, Dworcowa, Jeziorna, Kwiatowa,  
Krótka, A. Lammka, Legionów, Leśna, Lęborska, Łąkowa, Ks. B. Łosińskiego, Dr. 
Majkowskiego, J. Matejki,  A. Mickiewicza, Mirachowska, Okrężna, E. Orzeszkowej, 
Parkowa, Ks. A. Peplińskiego, B. Prusa, M. Reja, H. Sienkiewicza, Skarpowa, M. C. 
Skłodowskiej, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, W. Stwosza, Ks. B. Sychty, Wojska 
Polskiego, J. Wybickiego, S. Wyspiańskiego, Ks. Kard. Wyszyńskiego, 11 Listopada, 
Zaciszna, Zielona

3

11

Sierakowice ulice: Brzozowa, Ks. Jana Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego, Hallera, 
Jana Pawła II, Kartuska, Kaszubska, J. Kochanowskiego, Kościerska, I. Krasickiego, 
Kubusia Puchatka, J. Nowickiego, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Orła Białego, Wichrowe 
Wzgórze, Marszałka Piłsudskiego, Piwna, Podgórna, Pogodna, Polna, J. Popiełuszki, 
Przedszkolna, Rynek, Sambora, Słoneczna, J. Słowackiego, Słupska, J. Sobieskiego, 
Sportowa, Wiejska, Widokowa, Źródlana

2

Jest już znana data wyborów samorządowych. Na konferencji pra-
sowej 15 września premier Donald Tusk poinformował, że pierwsza 
tura wyborów odbędzie się 21 listopada, a druga – w przypadku 
wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów – 5 grudnia. 
Zgodnie z ordynacją wyborczą wyznaczanie daty wyborów samo-
rządowych należy do kompetencji Prezesa Rady Ministrów. 

Zakończenie obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
nastąpi 12 listopada tego roku. 

W gminie Sierakowice mieszkańcy wybiorą 15 osób do Rady 
Gminy i reprezentantów do Rady Powiatu Kartuskiego oraz Sej-
miku Województwa Pomorskiego. W radzie powiatu zasiądzie 23, 
a w sejmiku – 33 radnych. 

Czynne prawo wyborcze ma każdy pełnoletni obywatel polski, 
który mieszka na terenie danej gminy. Pełnoletność trzeba uzy-
skać najpóźniej w dniu wyborów. Osoba idąca do wyborów nie 
może być jednak pozbawiona praw publicznych wyrokiem sądu, 
pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu czy 
ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu.

Prawo do bycia wybranym to bierne prawo wyborcze. O wybór 
na radnego może ubiegać się tyko obywatel Polski, który najpóźniej 
w dniu przeprowadzania wyborów uzyskał pełnoletność. Musi on 
również zamieszkiwać na terenie danej gminy. O wybór nie może 
się natomiast starać osoba pozbawiona wyrokiem sądu praw pu-
blicznych, pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału 
Stanu czy ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu.

AK

Wybory samorządowe 21 listopada
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Inwestycje 
w Kamienicy Królewskiej
Rozbudowa szkoły, budowa 
sali gimnastycznej i kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 

Trwa rozbudowa szkoły w Kamienicy Królewskiej. 
Uczniowie placówki zyskają dodatkowe sale lekcyjne, co 
zapewni im lepszy komfort nauki. Ale najbardziej ucieszy 
ich zapewne nowa sala gimnastyczna, w której wreszcie 
będą mogli ćwiczyć w odpowiednich warunkach. 

Prace przebiegają w dwóch etapach. W pierwszym 
przebudowano i wyremontowano budynek szkoły, 
wymieniając m.in. instalację elektryczną, a także czę-
ściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplono 
ściany i wykonano elewację. Dobudowano obiekt, 
który połączy istniejący budynek z planowaną salą 
sportową. W łączniku znajdować się będzie 5 sal 
lekcyjnych z zapleczami oraz szatnie.     

Prace mają zakończyć się do końca września. Etap pierwszy jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Drugi etap prac polega na budowie sali gimnastycznej wraz z trybunami dla wi-
downi, zapleczem sanitarnym, szatniami i magazynem. Ta część inwestycji ma zostać 
zrealizowana najprawdopodobniej do końca roku szkolnego. Dofinansowanie na bu-
dowę sali sportowej pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Do końca września br. ma zakończyć się realizacja kolejnej inwestycji w Ka-
mienicy Królewskiej – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Wykonawcą 
prac jest Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika Mirosława 
i Kazimierz Laska z Kościerzyny. 

W ramach inwestycji wybudowane zostało pełnowymiarowe boisko piłkarskie 
otoczone sześciometrowymi tzw. piłkochwytami oraz budynek socjalny z zada-
szoną sceną. W piwnicy budynku mieścić się będą szatnie dla sportowców i tre-
nerów oraz pomieszczenia gospodarcze. Tuż przy scenie zlokalizowana została 
drewniana wiata przeznaczona do organizowania imprez plenerowych. 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości ponad 450 tysięcy złotych. 

Warto dodać, że kolejna sportowa inwestycja jest realizowana w Gowidlinie. 
Trwa tam budowa, drugiego w gminie Sierakowic,e kompleksu boisk w ramach 
rządowego programu Orlik 2012. Przy tamtejszym zespole szkół powstaną dwa 
boiska – jedno do gry w piłkę nożną, a drugie wielofunkcyjne. Prace budowlane 
mają się zakończyć najprawdopodobniej w listopadzie.

AK
Foto: Błażej Recław

Remont OSP i sali 
gimnastycznej w Mojuszu
Do 15 listopada ma zakończyć się remont strażnicy 
w Mojuszu. Sala w budynku służy jednocześnie miej-
scowej szkole podstawowej jako sala gimnastyczna. 

Kompleksowy remont budynku obejmuje nadbudo-
wę i zmianę konstrukcji dachu oraz docieplenie ścian 
styropianem, wykonanie tynku i obłożenie części 
elewacji cegłą klinkierową. Wewnątrz wymieniona 
zostanie także instalacja elektryczna. 

Zmiana układu wewnątrz budynku sprawi, że 
będzie bardziej funkcjonalny zarówno dla uczniów 
jak i strażaków. 

AK Wizualizacja budynku OSP w Mojuszu po remoncie
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Na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno realizowany jest projekt pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” 

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-055/08 

współfinansowany przez Unię  Europejską  ze  środków Funduszu Spój-
ności, w  ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko 
2007–2013,  którego  głównym  beneficjentem  jest  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 
79 951 319,38 PLN brutto
68 875 291,47 PLN netto

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Spójności
48 126 339,43 PLN

Projekt inwestycyjny obejmuje pięć zadań: budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno; przebudowę i rozbudowę ist-
niejących oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie; budowę 
sieci wodociągowej na terenie gminy Sulęczyno.

W ramach  inwestycji przewidziano wybudowanie  łącznie 130,8 km 
sieci kanalizacyjnej, która służyć będzie 11 893 osobom oraz ok. 13,7 km 
sieci wodociągowej dla około 900 osób. Skanalizowanie aglomeracji 
Sierakowice w 84%, z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o 52%. 
Zakładana jest także rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków w Sie-
rakowicach i Sulęczynie.

Ze względu na skalę projektu podzielono projekt na kilka elementów, 
dla  których osobno uzyskuje  się  decyzje o  środowiskowych  uwarun-
kowaniach zabudowy  i decyzje o pozwoleniu na budowę. Sytuacja  ta 
wynika z faktu, iż niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż 
jeden obiekt, a każdy może samodzielnie funkcjonować zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. W związku z powyższym projekt został podzielony na 
następujące elementy:
• Kontrakt nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice – 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice – 42,49 km;
• Kontrakt nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice – 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz    Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice 
– 17,82 km;
• Kontrakt nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice – 
obręb: Kamienica Królewska–Załakowo–Pałubice – 18,91 km;
• Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice - 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo – 11,68 km;
• Kontrakt nr 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno – obręb: 
Widna Góra–Podjazy–Amalka – 19,95 km;
• Kontrakt nr 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno  – obręb: 
Kłodno–Sulęczyno – 6,11 km;
• Kontrakt nr 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno  – obręb: 
Borek–Bielawki–Żakowo–Kistowo–Sulęczyno – 13,9 km;
• Kontrakt nr 8 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice; 
• Kontrakt nr 9 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Sulę-
czyno;
• Kontrakt nr 10 – Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno wraz 
z rozbudową SUW – 13,7 km.

Obecnie trwają prace nad realizacją kontraktu nr: 1, 2 i 8.

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku: Sierakowice–Paczewo–Bukowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w Gminach: 
Sierakowice i Sulęczyno

Dzięki dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską możliwe będzie m.in.: 
- poprawienie jakości wód powierzchniowych w dorzeczu rzek Słupia 

i Łupawa,
- powstrzymanie degradacji wód podziemnych,
- poprawienie  jakości wody pitnej przeznaczonej do  spożycia  (osią-

gnięcie standardów i spełnienie norm europejskich),
-  osiągnięcie właściwego  stanu ochrony  środowiska    oraz    stopnia 

oczyszczenia  ścieków w  ramach  aglomeracji  Sierakowice,  zgodnego  
z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego,
- poprawienie warunków życia i zdrowia ludności,
- stymulowanie rozwoju gospodarczego gmin i regionu poprzez poprawę 

warunków dla inwestycji,
- wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
- rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.
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Pod koniec sierpnia przebywała w Sierakowicach 
z kilkudniową wizytą delegacja z partnerskiej 
gminy Saint Ghislain. Goście z Belgii skorzystali 
z zaproszenia Wójta Gminy i wzięli udział w gmin-
nych dożynkach. W skład oficjalnej delegacji weszli 
przedstawiciele burmistrza miasta – panowie Michel 
Duhoux i Philippe Duhaut oraz członkowie komitetu 
ds. współpracy Saint Ghislain – Sierakowice.  

W tym roku mija 10 lat od nawiązania współ-
pracy pomiędzy partnerskimi gminami. Rocznica 
była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
i porównania funkcjonowania samorządów polskie-
go i belgijskiego. Jeszcze przed wejściem Polski do 
Unii Europejskiej sierakowiccy samorządowcy mogli 
liczyć na wiele cennych rad ze strony belgijskich 
przyjaciół w zakresie m.in. pozyskiwania funduszy 
unijnych na realizację inwestycji. Jak widać Sierako-
wice okazały się pojętnym uczniem, gdyż goście byli 
pod wrażeniem tylu realizowanych jednocześnie 
inwestycji z tak szerokim stopniem dofinansowania. 
Byli zachwyceni zwłaszcza kompleksem boisk przy 
zespole szkół w Kamienicy Królewskiej, których 
budowę udało się zrealizować dzięki rządowemu 
programowi Orlik 2012. Spodobała się im sama 
idea, jak i sposób finansowania tego typu przed-
sięwzięcia. 

– Goście byli pod wrażeniem rozmachu inwesty-
cyjnego nie tylko w naszej gminie, ale w całym re-
gionie pomorskim – relacjonuje Zbigniew Fularczyk, 
zastępca wójta. – Jako samorząd cieszymy się, że 
wzajemne kontakty nie sprowadzają się wyłącznie do 
oficjalnych spotkań przedstawicieli obu samorządów. 
Niedawno nasza młodzież ze szkół gimnazjalnych 
wróciła z dwutygodniowego pobytu w Belgii. Do 
wyjazdu w okresie przedświątecznym przygotowuje 
się także chór Discantus.  

Chór z Gowidlina wystąpi w Saint Ghislain z kilko-
ma koncertami kolęd, aby pokazać bogactwo naszej 

Wizyta belgijskiej delegacji 
w Sierakowicach

tradycji bożonarodzeniowej. Dodać należy, że zainteresowanie polską kulturą 
jest w Belgii bardzo duże. 

– Przyjaciele z Belgii mówią, że mieszkańcy już dopytują się, czy na pewno 
chór przyjedzie – dodaje Zbigniew Fularczyk. 

Czterodniowa wizyta Belgów skupiła się wyłącznie na pobycie w naszej gminie. 
Poza obejrzeniem co ciekawszych miejsc i realizowanych obecnie inwestycji 
w programie znalazło się spotkanie przedstawicieli komitetu ds. współpracy 
gmin partnerskich, na którym ustalono kierunki współdziałania na kolejne lata. 
I jak zapewnia zastępca wójta, przyjdzie czas na realizację wspólnych projektów 
dotyczących mieszkańców obu zaprzyjaźnionych gmin. 

AK

Polsko-belgijski komitet ds. współpracy gmin partnerskich

Plac zabaw przy każdej szkole 
Mamy dobrą wiadomość dla dzieci i ich rodziców. Jeszcze w tym 
roku przy każdej szkole podstawowej w gminie zostaną zbudo-
wane place zabaw. Dodatkowo wyznaczone miejsca zabaw dla 
najmłodszych powstaną także w Sierakowicach. Projekt realizuje 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska 
we współpracy z Gminą Sierakowice. 

W trosce o rozwój sprawności fizycznej uczniów, a przede wszyst-
kim aby zapewnić dobrą zabawę nie tylko najmłodszym dzieciom, 
jeszcze na jesieni zostanie wybudowanych łącznie 14 placów zabaw. 
Zostaną zlokalizowane przy szkołach podstawowych w Puzdrowie, 
Łyśniewie, Jelonku, Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Mojuszu, 
Lisich Jamach, Szopie, Tuchlinie i w Sierakowicach. Dotychczasowe 
miejsce zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sierakowicach 
zostanie powiększone i uatrakcyjnione nowymi elementami  słu-
żącymi aktywnemu wypoczynkowi dzieci na świeżym powietrzu. 
Podobnie plac zabaw na osiedlu Wichrowe Wzgórze wzbogaci się 
o nowe huśtawki i inne elementy. Nowy plac zabaw powstanie 
natomiast przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach. 

Place zabaw zostaną wyposażone w przeróżne atestowane 
urządzenia zabawowe takie jak: huśtawki, karuzele, bujaki, równo-
ważnie, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe itp. oraz elementy małej 
architektury – ławki, kosze drewniane i tablice informacyjne. 

Na realizację projektu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Kamienica Królewska uzyskało dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysokości 70 procent kosztów. Projekt jest 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego 2007-2013, działanie  Lokalne inicjatywy 
obywatelskie. 

AK
Foto: AK

Plac zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sierakowicach 
zostanie wyposażony w dodatkowe urządzenia zabawowe
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Ustalono wysokość dofinansowania posiłków 
dla uczniów

Obiad za 2 złote
Na sierpniowej sesji Rady Gminy, tuż przed końcem wakacji, radni 
zatwierdzili wysokość dofinansowania posiłków dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Środki na ten cel zagwarantowano, 
jak co roku, w budżecie gminnym, a zadanie realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wyłoniono nowego dzierżawcę kuchni i stołówki gimnazjum 
w Sierakowicach, który przygotowuje posiłki dla uczniów wszyst-
kich szkół. Nowy oferent zaproponował znacznie niższe stawki 
za posiłki, co oznacza, że wysokość dofinansowania pierwszego 
i drugiego dania z budżetu gminy będzie znacznie niższa.  

– Przedtem zupa kosztowała 2,97 zł i dopłacaliśmy 1,67 zł – infor-
mował radnych Piotr Leszczyński, dyrektor ZEAS. – W tej chwili 
zupa ma kosztować 1,17 zł i jest propozycja, aby dofinansowanie 
wyniosło 0,67 zł, wówczas uczeń płaci 0,50 zł. Natomiast drugie 

danie wynosiło 4,13 zł, teraz – 2,58 zł i jest propozycja, żeby uczeń 
płacił 1,50 zł, a dofinansowanie wynosiło 1,08 zł. Intencja jest taka, 
aby uczeń płacił za zupę i drugie danie 2 zł, a nie kupował czipsów 
czy batoników. Pojawia się szansa, że uczeń zje dobrze i zdrowo. 

Nie zmienia się kwota dofinansowania śniadania i podwieczorku 
w przedszkolach i wynosi odpowiednio 0,81 i 0,40 zł. Dofinansowa-
nie posiłków dotyczy wszystkich wychowanków przedszkoli oraz 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, bez względu na dochód 
w rodzinie. Dodatkowo GOPS w całości finansuje ok. 1000 zup dzien-
nie dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 

Na dofinansowanie posiłków dla uczniów przeznaczono 85 
tysięcy zł, z czego wydano do tej pory 27 tysięcy i, jak zapewnia 
dyrektor ZEAS, pieniędzy na pewno wystarczy.  

Do przetargu na przygotowywanie posiłków dla uczniów 
stanęło pięć firm, w tym jedna z Litwy. Wybrano ofertę firmy 
z Kwidzyna, która ma dobre referencje i prowadzi m.in. restaura-
cję w Gdańsku, stołówkę w szkole średniej w Kwidzynie, gotuje 
także dla zakładu karnego. 

AK

„Przedszkolaki z naszej paki”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 oznacza początek drugiego etapu projektu 
pn. „Świat zabawy światem nauki – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
w wieku przedszkolnym”. W tym roku szkolnym w projekcie, którego główną ideą 
jest propagowanie i zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz opieki 
specjalistycznej, będzie brać udział 144 najmłodszych mieszkańców gminy Siera-
kowice (głównie pięciolatków). W sumie z programu skorzystało, bądź korzysta, 
292 dzieci. Zajęcia odbywają się w ramach 7 grup w oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w Sierakowicach (istnieją tam 3 grupy), w Lisich 
Jamach; w zespołach szkół: w Gowidlinie, Tuchlinie i Kamienicy Królewskiej. 
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, języka 
angielskiego, rytmiki oraz przez logopedów o wysokich kompetencjach pedago-
gicznych. Lekcje prowadzone są profesjonalnie, a do dyspozycji wychowawców 
jest szeroka gama przyborów dydaktycznych, dzięki którym dzieciaki nie mają 
prawa się nudzić.

Mając świadomość wysokiej liczby urodzeń w naszej gminie oraz tego, iż 
spośród ponad 17 tys. mieszkańców aż 10,7 % to dzieci w wieku 0-6 lat, narodził 
się pomysł stworzenia projektu, dzięki któremu większa liczba dzieci będzie 
mogła uczestniczyć w zajęciach wychowania przedszkolnego. Wszyscy dobrze 

zdajemy sobie sprawę, jak ważne w życiu człowieka 
jest przedszkole: to właśnie między 3 a 5 rokiem 
życia zaczynają kształtować się, niezwykle istotne, 
niepoznawcze zdolności dziecka, takie jak: ambicja, 
motywacja, samodyscyplina, cierpliwość czy umie-
jętność pracy grupowej. Zdaje sobie z tego sprawę 
również Komisja Europejska, która wydała zalecenie, 
aby do 2020 roku w każdym kraju Unii do przedszkola 
poszło co najmniej 95% dzieci (w Polsce uczestnictwo 
w zajęciach wychowania przedszkolnego ma być 
obowiązkowe od 1 września 2011 roku). „Świat zaba-
wy światem nauki” jest próbą wyjścia naprzeciw tej, 
skądinąd słusznej, idei. Po roku realizacji projektu 
można wyciągnąć już pierwsze wnioski dotyczące 
jakości realizacji projektu. Z badań przeprowadzo-
nych pod koniec roku szkolnego 2009/2010 wynika, 
iż ogromna większość (99%) rodziców jest bardzo 
zadowolona z przeprowadzanych zajęć. Ponadto 
98 % zauważyło nowe umiejętności dziecka nabyte 
w trakcie edukacji przedszkolnej, a 78% twierdzi, że 
ich dziecko udoskonaliło komunikatywność wypo-
wiadania się na dany temat. Również 78% badanych 
twierdzi, że ich dziecko nauczyło się radzenia sobie 
w nowych i trudnych sytuacjach. Pozytywne wyniki 
badań najlepiej ilustruje zainteresowanie progra-
mem po pierwszym roku jego realizacji oraz przede 
wszystkim ilość przesłanych do Gminy wniosków 
i deklaracji uczestnictwa w programie. 

Projekt „Świat zabawy światem nauki – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przed-
szkolnym” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jest to jeden z największych projektów priorytetu IX 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach w Wo-
jewództwie Pomorskim. Gminie na realizację tego 
zadania udało się pozyskać ponad 997 000,00 zł.

Błażej Recław
Foto: Bogusław Gliński

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa z Gowidlina z wychowawczynią Natalią Stefanowską (rok szkolny 2009/2010)
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Trwa powszechny spis rolny 
Przypominamy, że od 1 września trwa Powszechny Spis Rolny –  pierwszy od mo-
mentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odbywa się w tym samym terminie 
i obejmuje ten sam zakres tematyczny, co w innych państwach członkowskich.

Od czerwca trwały przygotowania do spisu w Gminnym Biurze Spisowym 
mającym siedzibę w urzędzie. Praca rachmistrzów w terenie to najbardziej 
widoczny aspekt spisu, ale biuro działało jeszcze przed spisem i będzie funkcjo-
nować po jego zakończeniu. Wiele osób jest zaangażowanych w to, aby praca 
biura przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. 

Spis został poprzedzony obchodem przedspisowym w dniach 9–23 sierpnia. 
Rolnicy otrzymali materiały informacyjne na temat zasad, znaczenia i zakresu 
tematycznego spisu oraz ewentualnie umówili się z rachmistrzem na przeprowa-
dzenie wywiadu w konkretnym dniu. Zainteresowani zadeklarowali samodzielne 
wypełnienie formularza przez internet. 

Dane od respondentów pozyskiwane są trzema metodami. Pierwsza z nich 
to wspomniany samospis internetowy (od 1 września do 17 października). Na 
stronie http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl należy wybrać formu-
larz identyfikacyjny, wpisać swoje dane, własne hasło i przepisać ciąg znaków 
z obrazka, a następnie przystąpić do wypełnienia formularza. Formularz będzie 
częściowo uzupełniony danymi, należy jedynie uzupełnić brakujące pozycje, 
a niewłaściwe poprawić. Jeżeli będą jakieś problemy z wypełnieniem formu-
larza, to można zgłosić się do Urzędu Gminy lub rachmistrza. Rolnicy, którzy 
zadeklarowali taką formę spisu powinni pamiętać, że mają określony czas na 
wypełnienie formularza. Druga metoda pozyskania danych – przez ankieterów 
statystycznych (od 8 września do 31 października), w urzędzie statystycznym, 
przy pomocy specjalistycznej aplikacji call center. I wreszcie trzecia – przez 
rachmistrzów spisowych (od 8 września do 31 października). 

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe 
są poufne, podlegają szczególnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną. 

– Celem spisu jest w miarę dokładne określenie powierzchni użytkowania 
gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt, bazy sprzętowej i maszy-
nowej rolników – mówi Zbigniew Fularczyk, koordynator prac Gminnego Biura 
Spisowego. – Rachmistrzowie pytają także o dochodowość, czyli czy praca 
rolnika jest w stu procentach źródłem dochodów, czy też rolnictwo wspomaga 
się z innych źródeł. Informacje zebrane podczas spisu nie będą i nie mogą być 
wykorzystywane do innych celów jak tylko statystyczne i spisowe. Rolnicy mogą 
być zatem pewni poufności przekazanych danych. Inną sprawą jest to, że urząd 
statystyczny korzysta także z innych baz danych, więc na pewno będą przepro-
wadzone jeszcze spisy kontrolne. Cała Polska jest objęta systemem ewidencji 
gruntów – mowa o mapach satelitarnych – i po to przeprowadzany jest spis, 
aby zweryfikować dane. Przy dużych różnicach nie należy się dziwić, że będzie 
przeprowadzony ponowny spis kontrolny. Apeluję do rolników o udzielenie 
informacji i umożliwienie rachmistrzom wykonywania ich pracy. 

AK
Foto: AK

Rolników w naszej gminie spisuje siedmiu rachmistrzów (od lewej): 
Iwona Mielewczyk, Włodzimierz Siemieniuk, Barbara Bulczak, Kamil Bojanowski, 

Anna Piask, Damian Cyman i Natalia Czaja

O oświacie na szczeblu 
europejskim
Współpraca pomiędzy instytucjami oświaty 
i szkolnictwa zawodowego oraz społecznością 
lokalną była tematem rozmów dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego z dy-
rektorami podobnych placówek z zagranicy. Wi-
zytę studyjną siedmiu dyrektorów szkół średnich 
z Niemiec, Turcji, Luksemburga i Czech zorganizo-
wało kartuskie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych 
w ramach Programu Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. 

Podczas kilkudniowej wizyty w powiecie kartu-
skim, która trwała od 13 do 17 września, goście z za-
granicy odwiedzili kilka szkół ponadgimnazjalnych, 
a wśród nich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. Delegacja była także w Pomor-
skiej Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku, instytucji 
wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Podczas 
spotkania zagranicznej delegacji z dyrektorami 
powiatowych szkół rozmawiano m.in. o systemie 
edukacyjnym w Polsce. 

Wizyta w ZSP w Sierakowicach przebiegała 
w bardzo miłej atmosferze. Delegacja z zagrani-
cy wraz ze starostą kartuskim – Janiną Kwiecień 
i Anną Dereń – dyrektorem Centrum Inicjatyw 
Edukacyjnych, została bardzo ciepło powitana 
przez wicedyrektor placówki – Annę Polejowską. 
W spotkaniu brali udział także nauczyciele języka 
angielskiego i niemieckiego oraz przedstawiciele 
młodzieży. Goście zwiedzili szkołę i byli bardzo 
zachwyceni zarówno doposażeniem budynku, jak 
i panującym porządkiem i czystością. Ich podziw 
i uznanie wzbudził brak większych problemów 
wychowawczych z młodzieżą. Goście wchodzili na 
lekcje i swobodnie rozmawiali z uczniami.

Dla zagranicznej delegacji przygotowano pre-
zentację multimedialną o realizowanych w szkole 
projektach międzynarodowych. Jednym z nich jest 
projekt „Europa na talerzu” realizowany w ramach 
programu Comenius – Uczenie się przez całe życie. 
W projekcie biorą udział uczniowie szkół średnich 
o profilu zawodowym z sześciu państw europej-
skich – Polski, Bułgarii, Belgii, Francji, Portugalii 
i Rumunii. Głównym celem projektu jest zainte-
resowanie uczniów przedmiotami zawodowymi, 
a w szczególności tymi związanymi ze sztuką 
kulinarną. Młodzież ZSP swobodnie opowiadała 
w języku niemieckim o dotychczasowej realizacji 
projektu i wyjazdach zagranicznych do partner-
skich szkół. 

Dalsze rozmowy dotyczyły wymiany doświad-
czeń w zakresie systemów edukacji. Spotkanie 
było okazją do zaznajomienia zagranicznych 
dyrektorów z przebiegiem nauczania w sierako-
wickiej placówce i rozmów na temat współpra-
cy. Dwie zagraniczne szkoły już zgłosiły chęć 
nawiązania współpracy ze szkołą w Sierakowi-
cach, która jest w fazie pisania kolejnego pro-
jektu międzynarodowego, tym razem o tematyce 
sportowej.  

Uczestnicy spotkania wyrażali przekonanie, iż 
będzie ono początkiem udanego partnerstwa. 

AK
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☞

Ilekroć myślę o Niej, nie mogę ulokować Jej 
nijak w przeszłości. Choć wiem, że 2. wrze-
śnia odeszła do Pana, a 6. pochowaliśmy Jej 
ciało, nie da się szybko przewartościować  
wieloletnich relacji i totalnie zmienić nasta-
wienia. Przecież zawsze była wśród nas – co 
się teraz tak nagle mogło zmienić?

W myślach śpiewam sobie pieśń Anto-
niego Peplińskiego, może zgoła nie o tym, 
o czym mowa, a może jednak... „Czemù 
lecysz w cëzé stronë? Czë cë ptôszkù 
ù nas zle? Më téż tobie wszëtkò dómë. 
Môłi ptôszkù, òstóńże!” O, gdyby to było 
możliwe! 

Poznałam Ją bliżej 25 lat temu, kiedy 
razem przygotowywałyśmy się do objęcia 
stanowisk dyrektora szkoły – Ona w Go-
widlinie, ja w Mojuszu. Zaimponowała 
mi natychmiast: swoim opanowaniem, 
rozwagą, zdystansowaniem do blichtru 
tego świata, brakiem negatywnych emocji, 
niezwykłą sumiennością, pracowitością 
i docenianiem każdego człowieka. Była 
nietuzinkowa, miała w sobie „coś”, co nie było krzyczące, rzu-
cające się w oczy, a jednak było. Żyła cicho, nie czyniąc wokół 
swej osoby żadnego rozgłosu. Zawsze siebie stawiała daleko za 
innymi, choć wielokrotnie przerastała wielu z nich. Była po pro-
stu „człowiekiem” – tylko tyle i aż tyle, bo człowiekiem, wbrew 
pozorom, bardzo trudno być.

Zatem teraz krótki rys w kolejności alfabetycznej

Ambicja kazała Jej realizować wszystkie plany, zgodnie z założe-
niami, których zawsze miała wiele i zapewne nie zdążyła wszystkich 
sfinalizować. Od 1 września 1969 roku, kiedy rozpoczęła pracę 
nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łyśniewie, stale i systema-
tycznie pogłębiała kwalifikacje i umiejętności. Chciała być i była 
perfekcyjna we wszystkich poczynaniach. Nie przeszkodziła Jej 
w tym nawet w ostatnim okresie choroba – czuwała nad wszystkim, 
co działo się w szkole, do ostatniego momentu.

Bezgranicznie ufała ludziom i wierzyła w nich. Czasami stwa-
rzała wrażenie człowieka nie z tego świata (który przecież co krok 
wre, kipi wręcz nienawiścią). Z racji pełnionej funkcji musiała cza-
sem postępować wbrew sobie – długo potem nad tym rozmyślała, 
martwiła się, czy nie skrzywdziła kogoś, czy nie nadużyła swej 
władzy, czy na pewno dąży dobrą drogą do celu.

Celowość w działaniu była jedną z Jej mocnych stron – jak to 
się zwykło modnie dziś określać. Pracowała dużo i niekiedy wręcz 
w morderczym tempie, nie szczędząc sił dla ukochanej szkoły, ale 
i rodzina czuła się przez Nią hołubiona. Cel nadrzędny w szkole 
– doprowadzić do całkowitej rozbudowy bazy, by zaspokoić wszyst-
kie potrzeby dużego przecież środowiska – prawie się to udało. 
Niewiele czasu zabrakło, by cieszyć oko całym kompleksem.  Za-
biegi wokół rozbudowy rozpoczęła w połowie lat osiemdziesiątych, 
czuwała nad pracami w latach 1989–1998. W tym czasie oddano do 
użytku segment dydaktyczny, rozebrano i odrestaurowano istnieją-
cy budynek szkolny oraz powstała sala gimnastyczna z zapleczem 
i częścią dydaktyczną. W maju 2000 roku był już kolejny kompleks 
dydaktyczno–sportowy. Zdążyła jeszcze uczestniczyć w przygoto-
waniach do wdrożenia  prac nad projektem dalszej rozbudowy 
szkoły, a mianowicie segmentu dydaktycznego dla gimnazjum, 
którego oddanie do użytku  planuje się na 01. 09. 2012 r. Cel nad-

rzędny w życiu prywatnym – maksimum 
zadowolenia bliskich. Dla nich była w sta-
nie zrezygnować z własnych przyjemności, 
włączyć się w każdą pracę (tej nigdy się nie 
obawiała), poświęcić każdą wolną chwilę. 
Na łonie rodziny prawdziwie odpoczywała. 
W ciągu ostatniego roku życia, przebywając 
pod troskliwa opieką bliskich, nie mogła się 
nadziwić, że człowiekowi może być tak do-
brze. Besztana za to, że nie chce spotkać się 
z koleżeństwem, mówiła: „Nie wiedziałam, 
że bliscy mogą dać człowiekowi tak wiele. 
Nigdy nie potrzebowałam ich szczególnej 
troski. Raczej to ja się troszczyłam. Jest mi 
teraz tak dobrze, że nie chcę tego mącić.” 
Potem dopiero do mnie dotarło, że nie 
chciała nikogo absorbować sobą.

Dokładnie wszystkiemu i wszystkim 
się przyglądała. Miała szczególny dar w tej 
materii. Nie zdarzyło się nigdy, aby pochop-
nie wydała jakiś sąd. Zawsze analizowała 
wszystkie za i przeciw. Próbowała doszuki-
wać się w ludziach niejednokrotnie takich 

zalet, o które oni sami nawet by siebie nie posądzali. A prowadziła 
Ją ku temu wrodzona dobroć. „Była dobra” – tak mówi się o każdej 
zmarłej kobiecie. Ale Danuta była naprawdę dobra.

Efekty Jej pracy zapewne będą długo jeszcze cieszyły kolejne 
pokolenia gowidlińskiej społeczności. A są one stolemowe we 
wszystkich wymiarach. O widocznych gołym okiem była mowa 
wyżej. Ale na tym przecież lista Jej zasług się nie kończy. Jej 
staraniom zawdzięcza środowisko nadanie imienia Jana Pawła II 
Szkole Podstawowej w maju 2000 r., natomiast w październiku 
2005 r. odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru. Szczególnie 
dbała o historyczną edukację młodzieży (z racji kierunku wykształ-
cenia), o silne osadzanie wychowanków w regionie kaszubskim, 
tak przez Nią umiłowanym, o patriotyczne i religijne wychowanie. 
Chciała doprowadzić do nadania imienia JP II całemu Zespołowi 
Szkół, chciała...

Fenomenalnie (w moim odczuciu, ale zapewne i zwierzchni-
ków) kierowała szkołą. Gdyby mogła, obraziłaby się teraz za to 
stwierdzenie. Wymagała od siebie bardzo dużo i co więcej umiała 
tym wymaganiom zawsze sprostać, ale ciągle czuła niedosyt. Tego 
samego oczekiwała od pracowników i wychowanków. Często 
przypominała im słowa Jana Pawała II – patrona: „Wymagajcie od 
siebie nawet wtedy, kiedy inni przestaną od was wymagać”. Ostatni 
raz słyszałam z Jej ust te słowa w czerwcu, podczas spotkania 
społeczności szkolnej z Danutą Stenka – aktorką rodem z Gowidlina. 
Jakże wtedy cieszyła się, że po wieloletnich staraniach udało się 
sfinalizować spotkanie. Sama je poprowadziła mimo wyniszczającej 
już choroby. Mówiła o marzeniach, o tym że warto je mieć, wtedy 
się spełniają. Patrząc w Jej zasnute mgłą choroby oczy marzyłam, 
aby wyzdrowiała. Moje marzenie nie spełniło się.

Gowidlino było Jej miłością. Tu się urodziła, wychowała, spę-
dziła większość zawodowego życia. Z 41 lat pracy 37 poświęciła 
właśnie gowidlińskiej szkole: 01.11.1972 r. – 31.08.1973 r.  – nauczyciel; 
01.09.1974 r. – 07. 03. 1985 r. - nauczyciel;  od 1.09.1985 r. dyrektor; 
od 1.09. 1999 r. – dyrektor Zespołu Szkół; 08.03.1985 r. – 01.09.2010 
r. – dyrektor Szkoła Podstawowa/Zespół Szkół w Gowidlinie. W ro-
dzinnej wsi została też złożona na wieczny spoczynek – patrząc na 
ceremonię przez zasłonę łez doszłam do wniosku, że i to miejsce 
jest szczególne. W zasięgu wzroku piękne jezioro, ukochana szkoła, 
kościół, do którego zawsze zdążała i dach domu.

Danuta Tandek – była wśród nas
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„Odeszłaś cicho i bez pożegnania, 
jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,  

jak ten, co wierzy w chwili rozstania,  
że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

2 września 2010 roku odeszła od Nas niespodziewanie

 DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOWIDLINIE

mgr DANUTA TANDEK

Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej energii, 
wyrozumiałości, cierpliwości, pracowitości,  

uśmiechu i dobrego słowa.

Do zobaczenia w lepszym świecie 

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY   
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOWIDLINIE

Koleżance
ALEKSANDRZE STARK

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci cioci

Danuty Tandek
składają

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY   
ZESPOŁU SZKÓŁ 
W GOWIDLINIE

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłej

naszej Pani Dyrektor

Danuty Tandek
składają

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY   
OBSŁUGI ZESPOŁU SZKÓŁ 

W GOWIDLINIE

Pani Pedagog
Aleksandrze Stark

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci cioci

Danuty Tandek
składają

UCZNIOWIE   
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOWIDLINIE

Szczere słowa podziękowania za dar obecności, 
wspólnotę modlitwy 

i udział w uroczystościach pogrzebowych 
naszej Kochanej i Niezastąpionej Siostry i Cioci

ś.†p. 

Danuty Tandek
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi 

Sławojowi Leszkowi Głódziowi, 
kapłanom, Rodzinie i Krewnym, Przyjaciołom i Sąsiadom, 

Władzom Samorządowym i Oświatowym Gminy Sierakowice, 
Pracownikom Urzędu Gminy Sierakowice, 

wszystkim Delegacjom i Pocztom Sztandarowym, 
przybyłym Dyrektorom i Nauczycielom, 

szczególnie Nauczycielom, 
Pracownikom Obsługi i Administracji, Wychowankom, 

Uczniom i Rodzicom Zespołu Szkół  
w Gowidlinie

składają z wdzięcznością
Rodzeństwo oraz ks. Bartłomiej z Siostrą
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Honor nie pozwalał Jej nigdy na niegodne zachowania. 
Cierpiała z powodu postępującego w społeczeństwie moralnego 
rozprzężenia, ale daleka była od potępiania kogokolwiek. Raczej 
szukała dla wszystkich usprawiedliwienia.

Ideałem Jej życia była wierność wartościom chrześcijańskim. 
Nie kryła tego nigdy i przed nikim. Niezmiernie cieszyła się z wy-
boru przez siostrzeńca drogi kapłańskiej. Żyła jego sprawami do 
końca, często mówiła o jego osiągnięciach, wspierała w decyzjach, 
odwiedzała na bliższych i dalszych parafiach. Była religijna – nie 
na pokaz. Proboszcz żegnający Ją w dniu pogrzebu powiedział, 
że bywała w kościele niemal codziennie i  że będzie mu Jej bra-
kowało.

Jubileusze miały się finalizować właśnie w tym roku. Zdążyła 
świętować swoje sześćdziesiąte urodziny (wielkim zaskoczeniem 
była dla Niej pamięć pracowników w tym dniu – spotkała się 
z nimi mimo postępującej choroby). Dwadzieścia pięć lat na 
stanowisku dyrektora też było nie lada osiągnięciem i wyrazem 
uznania władz.

Kochała poświęcać siebie i swój czas innym. W pośmiertnym 
wspomnieniu usłyszeliśmy, że miała czas dla wszystkich i na 
wszystko. Niejednokrotnie widywano ją wieczorem zdążającą do 
szkoły, by przygotować na jutro coś nie cierpiącego zwłoki. Zawsze 
wyczulona na innych, zapominała o sobie.

Lubiła uporządkowany świat. Próbowała go takim uczynić 
(o ile jest to w ogóle możliwe). Zaczynała od najdrobniejszych 
szczegółów – nienaganny strój, zawsze dopasowany do sytuacji; 
porządek w najbliższym otoczeniu; systematyczność i obowiązko-
wość w sprawach zawodowych. W sprawach wielkich hołdowała 
ideałom, które doskonale mieściły się w trójkącie „Bóg. Honor. 
Ojczyzna”.

Łamała wszelkie bariery, sztuczne przeszkody swoim dobro-
tliwym podejściem do życia i ludzi. Nie wiem, czy znalazłoby 
się wielu, którzy byliby w stanie temu zaprzeczyć. Wielokrotnie 
łamała też w sobie strach i niepewność przed nowym, nieznanym. 
Jak wszyscy czuła lęk, szczególnie martwiła się o celność decyzji, 
trafność wyborów – ale umiała te lęki przezwyciężać.

Metodologicznie podchodziła do wszelkich spraw. Niczego nie 
robiła bez uprzedniego rozmyślunku. Wszystko miało swój zapla-
nowany ciąg, w tym względzie była perfekcjonistką. Podziwiałam 
Jej dalekosiężne zamiary, plany do realizacji. Nigdy nie zadowalała 
się namiastką sukcesu, musiał on być pewny – uparcie i z deter-
minacją zawsze do niego dążyła. Była wymagająca, wiem to z ust 
pracowników, ale sprawiedliwie oddawała wszystkim ich udział 
w budowaniu widocznych efektów.

Nie dopuszczała do siebie myśli o zwolnieniu tempa. W roz-
mowach nie padały żadne terminy, żadne nazwy choroby, nawet 
o dolegliwościach się nie mówiło. Wierzyła święcie, albo kazała 
nam wierzyć, że wróci, wszystko będzie po staremu, wiele jeszcze 
dokona. Sama słyszałam Jej długie telefoniczne rozmowy z pra-
cownikami, kiedy starała się, choćby zdalnie, sterować szkolnym 
okrętem.

Obowiązkowość to cecha nadrzędna ludzi wielkich. Gdyby 
tą miarą mierzyć życie Danki, to zaiste była wielka. Była obo-
wiązkowa w najdrobniejszych szczegółach, wręcz perfekcyjnie 
dopinała wszystko. Gdyby Jej nastawienie do obowiązków było 
powszechnym, moglibyśmy spać spokojnie, nie troszcząc się 
o przyszłość pokoleń.

Praca pochłaniała większość Jej życia. Mile wspominają Jej 
dydaktyczne działania w Łyśniewie. Zawiązane tam przyjaźnie 
trwały do końca. Systematycznie odwiedzała kolegę po fachu 
– Aleksego Peplińskiego (w styczniu ubiegłego roku wspólnie 
z działaczami sierakowickiego oddziału ZKP pojechaliśmy w tym 
celu do Ostromecka – kto z nas wtedy przypuszczał, że półtora 
roku później nie będzie Jej wśród nas). Podobne wspomnienia 
mają w Puzdrowie. Jednak zwieńczeniem działań edukacyjnych 
i wychowawczych, a także menedżerskich jest niewątpliwie praca 

w Gowidlinie. Praca, którą wielokrotnie dostrzegano i nagradzano. 
Otrzymała:

- nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia – 1978 r.,
- nagrody Kuratora Oświaty w Gdańsku – 1987 r., 1992 r., 
- nagrody Inspektora Oświaty i Wychowania,
- nagrody Wójta Gminy;
a także została odznaczona:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998 r.), 
- Złotym Krzyżem Zasługi (2006 r.), 
- Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006 r.).
Roztropnie podchodziła do życia i obowiązków. Ta zaleta 

obecna była w Jej decyzjach i postępowaniu. Nigdy pochopnie, 
bez zastanowienia i rozważenia nikogo nie oceniła. W ogóle nie 
lubiła ludzi wartościować, unikała wszelkich rozmów na takie 
tematy. 

Szkoła dawała Jej wiele radości i satysfakcji. Mogła bez 
końca cieszyć się sukcesami wychowanków, znała ich proble-
my, tęsknoty, marzenia. Przejmowała się dyskretnie sprawami 
pracowników, kryjąc pod maską „szefa” życzliwość i zatroskanie. 
Poświęcała każdą chwilę na poprawianie, usprawnianie, ulepsza-
nie wszystkiego, co mogło się przyczynić do rozwoju placówki. 
Nie szczędziła zabiegów i starań na rzecz rozwoju bazy. Słowem 
żyła życiem szkoły.

Trudy i znoje nie przerażały Jej. Sprawiała wrażenie siłaczki. 
Z ogromną odwagą i determinacją brała na swoje barki coraz 
to nowe wyzwania. Dopiero od niedawna cieszyła się pomocą 
wicedyrektor. Wiele lat sama z powodzeniem kierowała niemałą 
przecież placówką. Musiało Jej być chwilami trudno, nigdy się 
jednak nie skarżyła.

Urodziła się po to, by służyć innym. Zawsze zabiegana, zajęta, 
ale nie swoimi sprawami. Dla wszystkich miała czas, ciepłe sło-
wo. Umiała przystanąć, posłuchać, pocieszyć, przejąć się czyimś 
nieszczęściem. Była bardzo empatyczna. Rozumiała innych ludzi, 
współodczuwała z nimi, potrafiła dzielić ich uczucia i emocje. Miała 
dar wczuwania się w sytuację i rozumienia motywów postępowa-
nia. Umożliwiało to prawidłowy dialog zarówno na płaszczyźnie 
interpersonalnej jak i ogólnospołecznej. Szybko rozwiązywała 
wynikłe konflikty, sama ich nie generowała, nie lubiła w nich 
uczestniczyć.

Wiara w człowieka, w jego potencjał, możliwości i nadzieja na 
ich spełnienie nie opuszczały Jej. We wszystkim upatrywała oka-
zji do mnożenia rozlicznych talentów wychowanków. Chciała, by 
uczestniczyli w przeróżnych przedsięwzięciach, wymagała od nich 
dużo, oczekiwała sukcesów – cieszyła się, gdy je osiągali; pocie-
szała, kiedy nie udawało się, ale motywowała do dalszych wysił-
ków. Próbką czynionych starań niech będzie choćby jedno z roz-
licznych działań.  Od wielu lat przygotowywała uczniów do 
rejonowego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, a jej ucznio-
wie zajmowali wysokie lokaty (np.: 2003 r. – I miejsce, 2007 r. – 
I miejsce, 2008 r. – II miejsce, 2009 r. – I miejsce, 2010 r. – I miejsce 
– już w trakcie własnej choroby, ale od siebie zawsze wymagała 
najwięcej).

Zostanie w naszej pamięci na zawsze. Odeszła nagle, niespodzie-
wanie, bezszelestnie – dokładnie tak jak chciała – ale stanowczo za 
wcześnie, zostawiając po sobie pustkę, którą długo trudno będzie 
wypełnić. W mowie pożegnalnej siostrzeńca usłyszeliśmy słowa: 

„Każdy z nas miał miejsce w sercu naszej Cioci. Dziś dziękujemy 
Bogu, że postawił ją na drodze naszego życia. Wychowała jakże 
wielu z nas. Uświadamiała nam, że sztuką jest umieć pięknie żyć, 
kochać świat, takim jakim jest”. 

Nam, żyjącym, został niedosyt obcowania z człowiekiem, tyle 
chcieliśmy jeszcze powiedzieć, wspólnie przeżyć, razem wykonać 
– kolejny raz doświadczyliśmy jednak prawdziwości słów poety: 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Danuta Pioch

☞
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Zaprosiła do swojej szkoły członków Rady Naczelnej ZKP na na-
radę o problemach gospodarczych Kaszub i Pomorza w przededniu 
integracji z Unią Europejską 25.10.2003 r. 

Działała aktywnie w przygotowaniu VIII Dyktanda Kaszub-
skiego organizowanego przez Sierakowice – spotkania z Aleksym 
Peplińskim, przygotowanie dokumentów, uczestnictwo w sprawach 
organizacyjnych. 

Jej działanie było szczególnie ukierunkowane na dotarcie do 
dzieci i młodzieży, promowanie ich zdolności, rozwijanie zaintereso-
wań. Ze szkoły w Gowidlinie zawsze byli uczestnicy we wszystkich 
rodzajach konkursów (nie da się ukryć, że takie podejście zawsze 
jest wynikiem polityki prowadzonej przez dyrektora szkoły). Wśród 
absolwentów gowidlińskiej placówki są laureaci wielu konkursów 
popularyzujących Kaszuby. 

Jako organizator różnych przedsięwzięć wiedziała, ile czasu 
i zabiegów kosztuje przygotowanie imprezy, spotkania, konkursu. 
Dlatego ilekroć się spotykaliśmy na zrzeszeniowych konkursach, 
zawsze dziękowała za wykonaną pracę. Tak mało jest obecnie ludzi, 
którzy doceniają pracę innych i za nią bezinteresownie dziękują. 
Na każde spotkanie ze zrzeszeńcami przynosiła poczęstunek – do-
kładała też cegiełkę serdeczności, była po prostu lubiana przez 
wszystkich!!!

Patrząc w zeszyt prac Zarządu sierakowickiego oddziału ZKP 
wszędzie widzę Jej nazwisko. Podejmowała się różnych inicjatyw, 
wspierała działania (szczególnie te edukacyjne), służyła wszelką radą 
i pomocą. Nigdy nie odmówiła swego czasu i zaangażowania.

Zapamiętam Ją jako spokojną i opanowaną osobę (na przekór 
życiu w biegu, tak jak u większości z nas – zapewne i Ona mia-
ła mnóstwo spraw i obowiązków zawodowych na głowie, nie 
wspominając o domowych). Do tego na Jej twarzy zawsze gościł 
uśmiech. 

Tegoroczne zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i tradycyjny 
opłatek w gronie członków ZKP, w którego organizację także się 
włączała, spędzimy bez Niej, mając w pamięci słowa poety „Dzys 
przë wigilijnym stole, chòcbë złoto za to òddôł, nie zaspiéwią nóm 
kòlãdë Ti, co òdeszlë na wiedno”.  

Chcę powiedzieć „Requiescant in pace” Danusiu i „do zobacze-
nia po lepszej stronie życia”, bo tam zapewne jesteś, jeżeli nam 
też będzie dane. W imieniu społeczności zrzeszeńców żegnam 
kaszubskim „Do ùzdrzeniô”.

Joanna Lejk
prezes o. ZKP w Sierakowicach

Danuta Tandek – we wspomnieniu prezes ZKP

W czerwcu bieżącego roku, w trakcie spotkania z Danutą Stenką, 
w oczekiwaniu na aktorkę pozującą z młodzieżą do zdjęć

Z zespołem dyrektorów szkół gminnych w Załakowie (foto H. Uchman)

Trudno pisać, ponieważ tyle zostało powiedziane, 
ale próbuję.

Danuta Tandek została wybrana do Zarządu o. 
ZKP w Sierakowicach 21.10.2001r. oraz w kolejnych 
kadencjach. Była członkiem Zarządu do ostatniej 
chwili – zawsze bardzo aktywna.

Inicjatorka w ZKP Konkursu Wiedzy o Hieronimie 
Derdowskim w 150. rocznicę urodzin i 100. rocznicę 
śmierci. Pierwszy Konkurs organizowany przez ZKP 
odbywał się w Jej szkole: prace należało przesyłać 
do dnia 15.12.2002 r. na adres Zespołu Szkół w Go-
widlinie.

Aktywnie uczestniczyła też w organizacji „Konkur-
su Wiedzy o Pomorzu”, co więcej sama przygotowy-
wała do niego swoich uczniów (zawsze z pomyślnym 
skutkiem – w kolejnych latach miała laureatów 
pierwszego, co najwyżej drugiego miejsca). Chęt-
nie włączała się w organizację „Konkursu Wiedzy 
o Regionie”, zresztą wszystkie konkursy bazujące 
na zasobach regionu były Jej bliskie. Wielokrotnie 
uczestniczyła w pracach komisji ds. konkursów organizowanych 
przez ZKP w Sierakowicach.

Była pierwsza wśród dyrektorów gminnych szkół, które organi-
zowały „Dni Kaszubskie” – 30.04.2003 r. odbyło się takie spotkanie 
w Gowidlinie, na które został zaproszony Zarząd ZKP. 
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Konkurs PIĘKNA WIEŚ 2010
Gmina Sierakowice już po raz XI włączyła się do konkursu PIĘKNA WIEŚ. 
Ogółem w konkursie wzięło udział 13 posesji, w tym 5 zagród rolniczych i 8 
posesji nierolniczych. Skład Komisji konkursowej od kilku lat nie ulega zmianie. 
W tym roku posesje oceniali: Maria Karolak i Mirosław Chaber – przedstawiciele 
UG oraz Gabriela Żmijewska – specjalistka Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Komisja zwracała m.in. uwagę na uregulowanie gospodarki odpa-
dami na posesji: segregację odpadów, kompostowanie odpadów organicznych 
i gospodarkę ściekami.

W kategorii zagrody rolnicze – I miejsce przyznano państwu Danucie 
i Janowi Kotłowskim zam. w Lisich Jamach. II miejsce otrzymało gospo-
darstwo Jolanty i Alberta Szulfer zam. w Moczydle. III miejsce przyznano 
Marii i Ignacemu Recław zam. w Skrzeszewie.

W tej kategorii przyznano 2 wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymało gospodarstwo 
państwa Genowefy i Stanisława Smentoch zam. w Starej Hucie oraz państwa 
Elżbiety i Jana Ramczyk zam. w Smolnikach. 

W kategorii zagrody nierolnicze – I miejsce przyznano posesji państwa 
Haliny i Witolda Dejk zam. w Mojuszu. II miejsce zajął ogród pani Eu-
genii Myszk zam. w Długim Kirzu. Na III miejscu uplasowała się posesja 
państwa Krystyny i Jana Stachnik zam. w Mojuszu.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali państwo Maria i Jan Marcińscy zam. 
w Kamienicy Królewskiej, Iwona i Jan Sikora zam. w Mojuszu, pani Zofia Bigus 
z Paczewa, pani Janina Miotk z Paczewa i pani Iwona Wilczewska z Kamienicy 
Królewskiej.

Gospodarstwo Danuty i Jana Kotłowskich z Lisich Jam zajęło rów-
nież pierwsze miejsce w powiecie i zostało zakwalifikowane do etapu 
wojewódzkiego. Gratulujemy! Możemy być dumni, że na terenie naszej gminy 
mamy gospodarzy, którzy osiągają takie standardy, iż mogą mierzyć się z wy-
sokimi normami krajowymi i europejskimi. 

Gratulujemy wsi Mojusz, która ma w samym centrum i przy głównej ulicy 
piękne i ukwiecone posesje.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu PIĘKNA WIEŚ 2010 
odbyło się podczas dożynek gminnych 29 sierpnia bieżącego roku. Wójt wręczył 
nagrodzonym dyplomy i nagrody.

Formą nagrody dla uczestników konkursu jest wycieczka do najpiękniejszych 
ogrodów naszego powiatu, kończąca się w Centrum Szkółkarskim pani Justyny 
Kalety w Gdańsku Lipcach. Fundatorem wyjazdu jest Wójt Gminy. W tym roku 
taki wyjazd odbędzie się 29 września.

Maria Karolak
Foto: Mirosław Chaber

Posesja Państwa Haliny i Witolda Dejk Mojusz
Ogród pani Eugenii Myszk Długi Kierz 
– przez cały rok barwny i ukwiecony

Posesja Państwa Marii i Ignacego Recław 
Skrzeszewo
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Posesja Państwa Danuty i Jana Kotłowskich Lisie  Jamy

Posesja Państwa Jolanty i Alberta Szulfer Moczydło



14 9 (243) wrzesień 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

W szczerym polu biały krzyż, 
nie pamięta już, kto pod nim śpi.

Pamiętna data, która krwawo wpisała się 
w dzieje naszego narodu i w życiorysy wielu 
mieszkańców naszej gminy, jest w sposób 
szczególny obchodzona przez tych, którzy 
osobiście ją przeżyli – głównie kombatan-
tów. Niestety, osób tych z każdym rokiem 
ubywa, więc tym więcej należy dołożyć 
starań, aby nie umarła pamięć minionych 
wydarzeń. Jest to wyzwanie dla współcze-
snego i następnego pokolenia, ponieważ 
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc 
pamięć – tracą życie.

1 września, w rocznicę wybuchu II. wojny 
światowej, jak co roku, w kościele św. Mar-
cina w Sierakowicach odprawiona została 

msza św. w intencji poległych na wojnie 
oraz za zmarłych kombatantów. W tym 
roku we mszy św. uczestniczyła również 
młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sierakowicach, w ramach inaugura-
cji nowego roku szkolnego. Po mszy świętej 
kombatanci i poczet sztandarowy udali się 
do pomnika Matki Boskiej przy ul. Lębor-
skiej, przy którym oddano hołd poległym 
oraz złożono kwiaty. 

Sprawozdanie za miniony rok działa-
nia Zarządu Koła Związku Kombatantów 
przedstawił sekretarz p.   Józef Klasa. Koło 
czynnie włącza się w obchody uroczystości 
państwowych i kościelnych organizowa-
nych na terenie gminy. W skład Zarządu 
Koła wchodzą następujące osoby: Zygmunt 
Kwidziński – prezes, Jadwiga Płotka – za-

stępca prezesa ds. socjalnych i skarbnik, 
Agnieszka Wróbel – zastępca prezesa ds. 
historycznych, Józef Klasa – sekretarz. 

Ponieważ mam przyjemność spotykać 
członków Zarządu Koła Związku Kombatan-
tów prawie co wtorek, w dniu ich dyżuru 
w swojej siedzibie, a tym samym uczestniczę 
w niektórych wydarzeniach ich życia – za-
pytałam, w jaki sposób można wyrazić swój 
patriotyzm dzisiaj? W czasie wojny i pod-
czas okupacji określenie patriotyzmu jest 
czytelne i jednoznaczne. Patriotą nazwiemy 
człowieka, który walczy zbrojnie z wrogiem, 
który oddaje życie za wolność i ojczyznę lub 
który uczestniczy w działalności konspira-
cyjnej. W jaki sposób można wyrazić swój 
patriotyzm dzisiaj, w czasie pokoju? Czy 
dzisiaj jest miejsce na patriotyzm?

Pani Jadwiga Płotka – Zdarzało mi 
się słyszeć wypowiadane przez mężczyzn 
określenie „Matka Polka”. W tonie tego okre-
ślenia była pogarda, ironia, cynizm lub po-
litowanie dla kobiety często zapominającej 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Współczesne oblicze patriotyzmu

71. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kwiaty przy pomniku Leona Wenty
W ubiegłym roku główne uroczystości rocznicowe wybuchu dru-
giej wojny światowej powiatów kartuskiego i lęborskiego odbyły 
się w Skrzeszewie przy pomniku zabitego strażnika granicznego 
Leona Wenty. 

Leon Wenta pochodził z Kamienicy Królewskiej. 1 września 
1939 r., w dniu wybuchu wojny, pełnił służbę w Skrzeszewie na 
granicy polsko-niemieckiej, którą w tamtych czasach wyznaczała 
częściowo rzeka Bukowina. Zginął zastrzelony przez niemieckiego 
żołnierza i jest pierwszą ofiarą drugiej wojny światowej na naszym 
terenie. Rok temu został odsłonięty pomnik ku jego pamięci. Na 
uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, uczniowie pobliskich szkół, 
przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i wojska. 

W tym roku nie zapomniano o rocznicy śmierci bohatera. Przed 
południem delegacje uczniów szkół z Bukowiny, Kamienicy Kró-
lewskiej i Załakowa złożyły kwiaty pod pomnikiem, zapaliły znicze 
i oddały hołd Leonowi Wencie. Odśpiewano hymn państwowy, 
a obecny na uroczystości starosta lęborski, Ryszard Wenta, wygłosił 
krótkie przemówienie. 

O zabitym żołnierzu straży granicznej pamiętali także członkowie 
Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, inicjatorzy budowy pomnika. 
O godzinie 17.00, przypuszczalnej godzinie śmierci Leona Wenty, 
uczcili jego pamięć składając kwiaty i zapalając znicze. 

Tekst i foto: AK
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o sobie, troszczącej się o dzieci, o rodzinę, 
dla kobiety opiekuńczej, poświęcającej się 
bez reszty obowiązkom domowym. Takie 

„matki Polki” uczyły swoje dzieci poczucia 
odpowiedzialności i poczucia obowiązku; 
uczyły pacierza, szacunku dla dziadków, 
dla ludzi starszych, szacunku dla chleba, dla 
ciężkiej pracy, dla praw przyrody i wierno-
ści prawdzie. Każde dziecko obowiązkowo 
znało wierszyk: „Kto ty jesteś? Polak mały! 
Jaki znak twój? Orzeł biały! Czym twa zie-
mia? Mą Ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią 
i blizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! 
A w co wierzysz? W Boga wierzę!”

Potem zaczęły się czasy pogardy dla ta-
kich kobiet i rodzin wielodzietnych. „Matki 
Polki” zaczęły być deprecjonowane i nie-
modne. Kobiety zaczęły robić karierę, studia, 
dyplomy i awans zawodowy. Sukcesem ko-
biety przestał być zadbany, przytulny dom 
pachnący powidłami, dobrze wychowane 
i grzeczne dzieci, szczęśliwa rodzina, ciepło 
domowego ogniska, szczęśliwy mąż.

Proszę mnie źle nie zrozumieć – jestem 
jak najbardziej za mądrymi i wykształco-
nymi kobietami, biorącymi udział w życiu 
społecznym i zawodowym. Myślę jednak, że 
największym sukcesem kobiety jest szczęśli-
wa rodzina, a najbardziej odpowiedzialnym 
stanowiskiem rola matki i żony. 

Książe Karol powiedział, że łatwiej rzą-
dzić krajem niż dobrze wychować dzieci.

Patriotyzmem współczesnej kobiety jest 
wychowanie dzieci na mądrych, prawych, 
odpowiedzialnych obywateli, zdolnych do 
miłości, ofiarności, poświęcenia, budujących 
w przyszłości szczęśliwe rodziny; to tworze-
nie ładu i harmonii wokół siebie i swojej 
rodziny – i tylko tyle, albo – aż tyle? 

Józef Klasa – Przez całe życie byłem 
nauczycielem. Moim uczniom starałem się 
przekazać nie tylko wiedzę, ale również do-
bre wychowanie, zasady życia społecznego 
i etycznego, radość życia, umiłowanie swojej 
małej ojczyzny, pielęgnowanie historii, po-
czucie dumy ze swoich korzeni rodzinnych. 
Obowiązki nauczyciela starałem się wykony-
wać jak najrzetelniej. Gdy dzisiaj widzę moich 
uczniów jako ludzi dorosłych, szczęśliwych, 
odnoszących sukcesy w życiu rodzinnym 
i zawodowym, przedsiębiorczych, prawych 

obywateli – to zrozumiałem, że mój 
patriotyzm polegał na rzetelnym i gor-
liwym wykonywaniu codziennych 
obowiązków, choćby wydawały się 
małe i nieistotne, choćby miało się 
poczucie niedoceniania przez otocze-
nie i szefostwo, choćby nie otrzymało 
się najmniejszego gestu wdzięczności. 
Szczęśliwa Ojczyzna składa się ze 
szczęśliwych i mądrych obywateli. 
Nie potrzeba uczestniczyć w wielkich 
i historycznych wydarzeniach, aby 
zasłużyć na miano bohatera. Bohater 
i patriota to ktoś, kto zawsze wybiera 
w codziennym życiu prawdę, uczci-

wość, szczerość; kto ma poczucie obowiązku, 
kto jest odpowiedzialny za siebie i za innych. 
Moim zdaniem bohaterstwem jest powiedze-
nie komuś, kto częstuje alkoholem: „dziękuję, 
nie piję ponieważ prowadzę samochód, będę 
za chwilę jechał, odpowiadam za rodzinę!” 
Takich sytuacji, w których możemy dokony-
wać heroicznych i bohaterskich wyborów, 
każdego dnia jest wiele. „Do wojowania 
podobny jest byt ludzki”. Tylko od nas zależy 
czy wybierzemy dobro lub zło, czy wybiorę 
dopalacze i narkotyki, czy wezmę się za bary 
z problemami życia z pełną świadomością, 
a nie w zamroczeniu lub na haju. Uważam, że 
patriotyzmem można nazwać setki mądrych 
i odpowiedzialnych decyzji dokonywanych 
codziennie w swoim życiu.

Zygmunt Kwidziński – Obiema rękami 
podpisuję się pod tym, co powiedzieli moi 
przedmówcy. Dodałbym jeszcze jedno obli-
cze współczesnego patriotyzmu, polegające 
na pamięci o ludziach, którzy oddali życie 
za ojczyznę, na pamięci o wydarzeniach 
minionych, na pielęgnowaniu i pogłębianiu 
historii – tej wielkiej i tej najbliższej. To pięk-
ny gest nauczycieli, którzy zachęcili dzieci 
i młodzież ze szkoły w Kamienicy Królew-
skiej i Załakowa, aby złożyli kwiaty i zapalili 
znicze przy pomniku poległych w centrum 
Kamienicy Królewskiej i w Skrzeszewie. 
Pamięć o tych, których nie ma, którzy po-
święcili swoje życie za wolność Ojczyzny, 
troska o ich groby, pomniki i cmentarze, 
uczczenie dat i wydarzeń – to także patrio-
tyzm. Skoro żyją w naszej pamięci, to ich 
ofiara nie była daremna.

Podoba mi się piosenka „Biały krzyż” śpie-
wana przez Czerwone Gitary. Jest ona smutna, 
bo wyraża wątpliwość, czy ktoś pamięta tych, 
którym stawiano brzozowe krzyże? Warto ją 
przypomnieć w dzisiejszą rocznicę.

Gdy zapłonął nagle świat, 
bezdrożami szli przez śpiący las. 
Równym rytmem młodych serc, 
niespokojne dni, odmierzał czas. 

Gdzieś pozostał ognisk dym, 
dróg przebytych kurz, 
cień siwej mgły... 
Tylko w polu biały krzyż, 
nie pamięta już, 
kto pod nim śpi... 

Jak myśl sprzed lat, 
jak wspomnień ślad, wraca dziś 
pamięć o tych, których nie ma, 
żegnał ich wieczorny mrok, 
gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. 

Szli, by walczyć o twój dom, 
wśród zielonych pól - o nowy dzień. 
Jak myśl sprzed lat, 
jak wspomnień ślad, wraca dziś. 
pamięć o tych, których nie ma. 

Bo nie wszystkim pomógł los, 
wrócić z leśnych dróg, 
gdy kwitły bzy. 
W szczerym polu biały krzyż, 
nie pamięta już, kto pod nim śpi... 
W szczerym polu biały krzyż, 
nie pamięta już, kto pod nim śpi.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca i Teścia
państwu Aleksandrze i Ryszardowi Gliszczyńskim

składają Dyrektor i Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

Pani Jadwiga Płotka
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W ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy, wspólnie z przedstawicielami władz sa-
morządowych i mieszkańcami gminy, dziękowali za tegoroczne plony. Mimo 
kapryśnej, deszczowej pogody publiczność licznie uczestniczyła w tym dorocz-
nym święcie dziękczynnym, podziwiając przepiękne wieńce żniwne i degustując 
specjały tradycyjnej kuchni polskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kościele parafialnym w Tuchlinie. 
Mszę dziękczynną odprawił ks. proboszcz Jarosław Dunajski, który w homilii 
mówił m.in. o ciężkiej pracy rolnika i jego trosce o utrzymanie rodziny. 

– W naszych czasach – mówił ks. J. Dunajski – dysponentami dóbr materialnych, 
w tym także chleba, są potężne konsorcja ogólnoświatowe, w których nie ma 
miejsca na ludzką solidarność, a dla których bogiem jest waluta. Aby utrzymać 
je na poziomie przynoszącym potężny zysk, niszczona jest żywność w ilości, 
która mogłaby zapewnić przeżycie milionom ludzi, którzy stali się ofiarami 
ekonomicznych rozgrywek międzynarodowych. Rolnictwo, w tym także polskie, 
doświadczyło skutków irracjonalnych pomysłów, według których na rynek 
mogły być dopuszczone jedynie te owoce i warzywa, które spełniały normy 
dotyczące kształtu czy długości. I tak marchew, pomidory, czy ziemniaki, które 
nie spełniały owych norm były skazane na zniszczenie. Ile ton takiej żywności 
zniszczono! Jakby tego było mało, prawo zakazuje, a w każdym bądź razie było 
takie do niedawna, bezinteresownego rozdawania takiej żywności. 

Ksiądz wspomniał także o zastępowaniu węgla zbożem w roli paliwa do 
ogrzewania domów i stwierdził, że problemem nie jest brak żywności, lecz 
niewłaściwa jej dystrybucja oraz prawo m.in. europejskie, które rządzi się nie 
tyle dobrem obywateli, co głównie ekonomią zysków i strat. 

Tuż po mszy barwny korowód bryczek, wozów i ciągników przyjechał do 
amfiteatru Szerokowidze. Gośćmi specjalnymi tegorocznych dożynek była de-
legacja z zaprzyjaźnionego miasta Saint Ghislain z Belgii.

Starostowie dożynek, państwo Gabriela i Zenon Skrzypkowscy z Sierakow-
skiej Huty, złożyli na ręce wójta Tadeusza Kobieli tradycyjny bochen chleba, 
upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Produkty z pasieki przekazali także 
przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarskiego z Sierakowic. 

Wójt Tadeusz Kobiela, zwracając się do rolników, bardzo gorąco podziękował 
im za pomoc, jakiej udzielili poszkodowanym podczas tegorocznej powodzi. Rol-

Gminne święto 
dziękczynienia za plony

nicy przekazali ponad 150 ton ziarna i paszy. – Kiedy 
w ubiegłym roku starostowie dożynek, przekazując 
mi chleb, życzyli, aby dzielić go sprawiedliwie, nikt 
nie przypuszczał, że ten chleb będzie trzeba dzielić 
poza naszą gminę. Na mój apel nasi rolnicy postano-
wili podzielić się z rolnikami na drugim końcu Polski. 
Dziękuję rolnikom za serce, za to, że pamiętali o tych, 
którzy byli w biedzie. Wielkie „Bóg zapłać” za ten 
gest i za to, co tym ludziom ofiarowaliście. 

Gabriela i Zenon Skrzypkowscy – starostowie dożynek

Przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarskiego 
w Sierakowicach

Dożynkowy wóz sołectwa Paczewo

Jedna z konkurencji turnieju Strong Man

Mszę dziękczynną odprawił ks. Jarosław Dunajski
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Na uroczystości dożynkowej zostały ogłoszone 
wyniki gminnego etapu konkursu „Piękna wieś”, 
a laureaci odebrali nagrody. Nie zabrakło także trady-
cyjnych konkursów na najładniejszy wieniec i chleb. 
Najpiękniejszą koronę żniwną, zdaniem komisji, 
uplotły panie z sołectwa Długi Kierz, a najładniejszy 
chleb dożynkowy upiekły gospodynie z Leszczynek. 
Zwycięski wieniec i chleb reprezentowały naszą 
gminę na dożynkach powiatowych, które odbyły się 
5 września w Żukowie. 

W konkursie na nalewkę decydujący głos należał 
do degustującej trunki publiczności. Jej zdaniem 
najsmaczniejsza okazała się wiśniówka przygotowana 
przez panią Anielę Maszk z Nowej Ameryki. 

Oprócz konkursów organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji dla uczestników imprezy. Czas umilił 
występ dziecięcego zespołu „Tuchlińskie Skrzaty” 
oraz koncert Ani Brzeskiej, laureatki konkursu 

„Wyraź siebie”, organizowanego przez gimnazjum 
w Sierakowicach. Nie zabrakło stoisk ze swojskim 
jadłem przygotowanym przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

Niewątpliwą atrakcją był turniej Professional 
Strong Man. Czterech strongmanów walczyło o tytuł 

„Mocarza Dożynkowego”, a swoich sił mieli okazję 
spróbować także nasi rodzimi siłacze. Publiczność 
aktywnie dopingowała swoich faworytów. 

Na zakończenie uroczystości dożynkowych zagrały 
zespoły Oktava i Disco Full. 

AK
Foto: AK

Z życzeniami pobicia rekordu długowieczności

101 urodziny Pana Jana

Pan Jan Bronk, najstarszy mieszkaniec gminy, 4 września obchodził 101 
rocznicę urodzin. Z tej okazji z najserdeczniejszymi życzeniami do Jubilata 
zawitała rodzina i przyjaciele. Kilka dni później wizytę Solenizantowi złożył wójt 
Tadeusz Kobiela wraz z Teresą Skierka, kierownikiem USC. 

Nie każdemu dane jest dożyć tak sędziwego wieku. Nikt nie ma takiego ba-
gażu doświadczeń i mądrości życiowej jak starsi ludzie. Podczas krótkiej wizyty 
u Jubilata otrzymaliśmy nie tylko receptę na długowieczność, ale także garść 
cennych życiowych rad. Recepta na dobre i długie życie jest, zdaniem pana Jana, 
prosta – należy wystrzegać się kłótni. 

– W życiu jest więcej smutku niż radości, nie warto żyć w kłótniach, lepiej 
zamilczeć, niż się kłócić – mówi Solenizant. 

Pan Jan urodził się w Karłowie 4 września 1909 r., ale w dokumentach zapisano 
datę 5 września. W Karłowie spędził dzieciństwo i młodość, a do trzydziestego 
roku życia pracował na gospodarstwie rodziców. Z piętnaściorga rodzeństwa 
Bronków dwójka zmarła w dzieciństwie. Obecnie żyje najmłodsza siostra pana 
Jana, Otylia Koszałka.  

Pan Jan z małżonką zamieszkali po ślubie w Sierakowicach. Doczekali się 
pięciorga dzieci: dwóch córek – Marii i Joanny oraz trzech synów – Pawła, An-
drzeja i Romana.

– Dwa tygodnie przed urodzinami mój brat zorganizował tacie podróż senty-
mentalną – opowiada pani Maria Bronk, która wspólnie z siostrą Joanną opiekuje 
się ojcem. – Zabrał go do miejsca urodzenia. Tata pochodzi z Karłowa, ale już 
wiele lat tam nie był. Przeżycie dla taty było bardzo wielkie. Gospodarstwo, 
z którego tata pochodzi, położone jest w bardzo ładnym miejscu. Do tej pory 
zachowała się stodoła, a nawet buda dla psa z tamtego okresu. 

Pan Jan jako młody chłopak nauczył się gry na skrzypcach. Muzykował na 
różnych uroczystościach – na weselach, a nawet pogrzebach. I gra na skrzypcach 
do tej pory, zagrał także w dniu swoich 101 urodzin.  

– Bardzo lubię muzykę – mówi Solenizant. – Mój syn Paweł gra na mandolinie 
i czasem wspólnie zagramy. 

Jeśli mowa o upodobaniach kulinarnych, to zawsze uwielbiał ziemniaki. Za 
to obywał się bez mięsa. Nigdy nie przepadał za alkoholem, ale ostatnio polu-
bił koniak i codziennie wypija niewielki kieliszek w celach zdrowotnych. Jak 
zapewnia pani Maria, stan zdrowia ojca jest stabilny i oprócz typowych ☞

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
składa gorące podziękowania sponsorom 
i fundatorom nagród za okazaną pomoc w or-
ganizacji GMINNYCH DOŻYNEK 2010. Byli 
wśród nich:

Centrum Materiałów Budowlanych BAT 
Przetwórstwo Mięsne LIS
P.P.P.B. DRYWA 
Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ       
Centrum Handlowe „Expert” 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”     
Firma Handlowo - Usługowa Lumen 
Sklep AGD & RTV „adaś” 
Wulkanizacja  -  Jan Reclaf    
Wulkanizacja  - Mirosław Gruchała
„Gościniec nad Słupią” 
Ubojnia Drobiu „GOSZ”
Zakład Usługowy – Zygmunt Pobłocki
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy JANSKÓR
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –„Skibiński”
Sklep Odzieżowy - „Brzescy”
Środki do Produkcji Rolnej – „Grzenkowicz”
Skład Opału – Kazimierz Koszałka
oraz Piekarnia GRAHAM z  Sierakowic 
i sołectwa z: Nowej Ameryki, Długiego Krza, Paczewa, 
Kamienicy Królewskiej, Leszczynek, którym dzięku-
jemy za wystawienie stoisk promocyjnych i uatrak-
cyjnienie święta plonów w Sierakowicach.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Irena Kulwikowska 
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dolegliwości związanych z wiekiem pan Jan czuje się dobrze. 
Lubi wspominać swoje dzieciństwo i młode lata. 

– Tata ma niekiedy momenty, kiedy pamięć mu „ucieka”, ale to 
jest chwilowe – mówi córka Maria. – Graliśmy dziś w remika i tata 
dwa razy mnie ograł – dodaje ze śmiechem. – Tata jest w pełni 
sprawny, potrafi z niewielką pomocą sam się ubrać. Staramy się, 
aby robił to sam, bo to jedyna gimnastyka dla niego. Ma dużą 
potrzebę snu, więc czas inaczej mu mija. Bardzo dużo starszych 
osób nie może spać, a tu nie ma tego problemu. Tata jest bardzo 
mało wymagający, nie jest ciężarem. Niekiedy mówi się, że starzy 
ludzie są złośliwi, ale nie tata. 

Pani Maria opowiada o wielkiej miłości rodziców i szacunku, 
jakim darzyli się oboje małżonkowie. – Mama była bardzo mądrą 

kobietą, którą tata bardzo szanował – i dodaje, że ojcu bardzo 
brakuje zmarłej 9 lat temu żony. 

Rodzina w pamiątkowym albumie zebrała wycinki prasowe 
opisujące ubiegłoroczny jubileusz setnych urodzin oraz zdjęcia 
z uroczystości rodzinnej. Znajdują się tam także wpisy wielu 
gości. Pan Jan z przyjemnością wraca wspomnieniami do tamtej 
uroczystości i mówi, że król takiej imprezy nie miał jak on. Obecni 
na tegorocznych urodzinach goście także wpisywali się do księgi 
życząc m.in. pobicia rekordu długowieczności. 

Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” dołącza się do serdecz-
ności i składa dostojnemu Jubilatowi życzenia kolejnych jubileuszy 
w zdrowiu i szczęściu.  

AK

☞

Byliśmy na wczasach, w tych 
góralskich lasach… i nie tylko!

Powoli zaczyna być tradycją fakt, iż co roku, w czasie letnich wa-
kacji, wychowankowie Małej Szkoły w Szopie wyjeżdżają gdzieś 
w Polskę. Tym razem znowu wybrali się w góry i to samiusienkie 
Tatry. Grupa liczyła w sumie z opiekunami 53 osoby, w tym 32 
uczestników to uczniowie w różnym przedziale wiekowym, po-
cząwszy od II klasy szkoły podstawowej, a kończąc na gimnazjum. 
Wyjazd zorganizowany został dzięki środkom Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta. 

Wyprawa wyruszyła 1 sierpnia o godz. 21.00 spod szkoły 
w Szopie. Pierwszym etapem podróży była Częstochowa, gdzie 
o godz. 6.00 uczestnicy wzięli udział w odsłonięciu Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz porannym nabożeństwie. Następnym 
punktem dnia była Kopalnia Soli „Wieliczka”. Największe wrażenie 
wywarła na wszystkich Kaplica św. Kingi, która na żywo wygląda 
o wiele piękniej niż na pocztówkach czy stronach internetowych. 
To po prostu trzeba zobaczyć na żywo. Tym bardziej, iż obiekt 
znajduje się pod ziemią (101 m), wykonany został z soli i to wcza-
sach, kiedy nie było specjalistycznych koparek, dźwigów czy też 
energii elektrycznej. 

Drugi dzień wojaży to sedno wycieczki, czyli wyjście w góry. 
Na początek chwila przyjemności – wjazd na Kasprowy Wierch 
kolejką linowo – kabinową. Trasa liczyła sobie ok. 4 km i trwała 
krótko ponad 10 min. Widok i emocje – bezcenne. Następny 

etap ekipa przeszła już na własnych nogach, przechodząc na 
Kondracką Kopę i wracając szlakiem Doliny Małej Łąki do Za-
kopanego. Kolejny dzień – trochę deszczowy – poświęcony został 
na zdobywanie jaskiń, których także nie brak w polskich górach. 
Pierwszą była Jaskinia Mroźna o długości 560 m, znajdująca się 
w zboczu Doliny Kościeliska. Swą nazwę zawdzięcza niskiej 
i stałej temperaturze: 6 stopni w skali Celsjusza oraz białym 
naciekom przypominającym szron. Następna jaskinia zdobyta 
została tylko przez odważnych i wytrzymałych uczestników, gdyż 
należało nie tylko uważać na niskie stropy i brak oświetlenia, ale 
także wspinać się po drabinie, a nawet obowiązkowo wspomagać 
łańcuchami, które przymocowane były na niektórych skalnych 
ścianach. Z reguły trzeba się było także trochę wybrudzić… 
Jaskinia Smocza Jama, bo o niej mowa – to właściwie stromo 
nachylony i lekko zakręcający (na kształt litery S) tunel skalny, 
przebijający się przez wapienne skały, położony w odnodze 
Doliny Kościeliska w Wąwozie Kraków. Stąd też nazwa jaskini 
nawiązująca do historii byłej stolicy Polski. 

Czwartek upłynął pod znakiem Czarnego Stawu. To czwarty co 
do wielkości staw Tatr Polskich, ma bowiem ok. 18 ha powierzchni. 
Nazwę zawdzięcza ciemnemu zabarwieniu wody, które powstaje 
przez zacienienie go przez okalające skalne szczyty. Wieczór 
czwartkowy dzieci i dorośli uczestnicy spędzili w Bukowinie 
Tatrzańskiej, a dokładnie w basenach termalnych - Terma Bu-
kowina. Piątek to m.in. spływ Dunajcem do Szczawnicy (ok. 23 
km, co zapewnia niecałe 3 godziny atrakcji). Stamtąd, po małej 
przerwie, wspinaczka na Trzy Korony i wejście na Okrąglicę – 982 
m n.p.m., która zawiera  punkt widokowy. Ostatni dzień letniego 
wypoczynku poświęcony został zwiedzaniu Wadowic, w tym 
w szczególności domu rodzinnego Jana Pawła II oraz Krako-
wa. Tutaj główną atrakcją był Wawel, smok wawelski, a także 
grobowiec tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, Lecha i Marii 
Kaczyńskich. W drodze powrotnej, podobnie jak na początku, 
cała ekipa zawitała ponownie w Częstochowie i wzięła udział 
w Apelu Jasnogórskim. W niedzielny poranek wycieczka miała 
swój finał. Nikt w czasie podróży i samego pobytu w górach nie 
uległ wypadkowi czy też innym poważnym nieprzyjemnościom 
- Szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym pokonywane były 
z licencjonowanym przewodnikiem. Nocleg także należał do 
sprawdzonych, a mieścił się niedaleko Poronina, w Staszkówce, 
w Domu Wypoczynkowym „Grzybek”. 

Wyjazd można niemal w 100% uznać za udany. Wszyscy bowiem 
byli zadowoleni z multum atrakcji, nikomu nic się nie stało, po-
goda dopisywała. Jedyny mankament, to być może brak wolnego 
czasu na konkretne zakupy na Krupówkach?! Ale to zasługa orga-
nizatorów Tour de Pologne, którego szlak przebiegał m.in. przez 
Bukowinę Tatrzańską, wyłączając z ruchu tym samym okoliczne 
miejscowości. Ale co się odwlecze, to nie uciecze i być może za rok 
lub dwa zagorzali tatromaniacy z Szopy spełnią swoje wszystkie 
niezrealizowane plany, także te handlowe. 

Sabina Lejk
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Wakacje z językiem francuskim

Kolejna grupa gimnazjalistów uczestniczyła w dniach od 9 do 20 
sierpnia 2010 r. w wymianie młodzieżowej z gminą Saint-Ghislain 
w Belgii. W trakcie pobytu prawie każdego dnia odbywały się 
dwugodzinne lekcje języka francuskiego, prowadzone przez belgij-
skie nauczycielki. Podczas lekcji uczniowie opowiadali o znanych 
osobach ze świata polityki, rozrywki i sportu,  utrwalali liczebniki 
grając w bingo, powtarzali kierunki oraz słownictwo związane 
z orientacją w terenie biorąc udział w zabawie terenowej na terenie 
miasta Saint-Ghislain.

Poza lekcjami języka francuskiego każdy dzień obfitował w atrakcje 
sportowe lub wycieczki, dzięki którym Sierakowiczanie poznali okolice 
zaprzyjaźnionej belgijskiej gminy, elementy jej kultury i historii. 

W środę uczniowie razem ze swoimi belgijskimi rówieśnikami 
odwiedzili park Para Daiza, dawniej Paradisio. W parku spędzili 
prawie cztery godziny i było co oglądać. Między innymi: dawny pałac 
przerobiony na łódź Kapitana Nemo z przeróżnymi gatunkami mor-
skich żyjątek, plac zabaw dla dzieci, zakątek z małpami, park chiński 
oraz indonezyjski. Ciekawy okazał się pokaz tresury ptaków. 

Czwartkowe popołudnie młodzież spędziła w hali sportowej 
oraz na basenie.

Piątek to dzień wycieczki do Brukseli. Wyjątkowo tego dnia nie 
odbyły się zajęcia z języka francuskiego w szkole. A w Brukseli, po 
prawie godzinnym poszukiwaniu miejsca do zaparkowania autobu-
su, zobaczyliśmy: rynek główny, pałac królewski, dywan ułożony 
z ponad sześciuset tysięcy kwiatów na rynku głównym, siusiającego 
chłopca, który jest symbolem pewnej legendy związanej z ocaleniem 
miasta. Poza tym wszyscy mieli jeszcze czas na zwiedzenie uliczek 
przyległych do rynku i kupienia drobnych upominków.

W sobotę cała grupa odwiedziła zamkniętą już kopalnię w Bois 
du Luc, gdzie pani przewodnik opowiedziała o początkach istnie-
nia kopalni, a zarazem o roli górnictwa w całej Belgii. Okazało 
się, że wielu Polaków również żyło i pracowało w tym regionie 
Belgii. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja razem z rodzina-
mi, członkami komitetu ds. współpracy z Polską oraz władzami 
Saint-Ghislain.

Całą niedzielę uczniowie spędzili z belgijskimi rodzinami i po 
mszy świętej niektórzy zorganizowali wycieczki, inni wspólne 
spotkania młodzieży, a jeszcze inni mieli w planach wspólne pie-
czenie ciasta. Ze względu na pogodę nie wszystko się udało. Ale na 
pewno każdy wypoczął, by w poniedziałek znowu razem korzystać 
z kolejnych atrakcji, jakie zaplanowali Belgowie.

Niedzielna niepogoda przedłużyła się jeszcze o jeden dzień, 
dlatego w poniedziałek po południu uczestnicy wyjazdu rozegrali 
mecz piłki siatkowej w hali sportowej oraz udali się na basen.

We wtorek czekała wszystkich wycieczka do Ronquieres. Jest 
to miejscowość gdzie znajduje się równia pochyła między dwoma 
kanałami. Najpierw wszyscy wjechali na 11 piętro wieży w górnej 
części pochylni, skąd rozpościerał się widok na okolicę. Następnie 
odbyła się bardzo ciekawa i atrakcyjnie przygotowana prezentacja 
dotycząca historii pochylni oraz pracy na barkach. Była to kolejna 
lekcja na temat życia i pracy w Belgii. Na koniec grupa odbyła 
rejs barką po kanale.

Środa była jednym z najbardziej oczekiwanych dni w czasie 
pobytu w Belgii. Otóż po lekcji francuskiego uczniowie udali się do 
Mons, miasteczka położonego 15 kilometrów od Saint-Ghislain, na 
zakupy. Najpierw jednak zwiedzili najważniejsze miejsca w Mons: 
katedrę, rynek główny, ogród przy ratuszu. Podczas zakupów każdy 
zaopatrzył się w prezenty dla swoich najbliższych.

Czwartek był dniem wyjazdu, więc po basenie każdy spakował 
swoje bagaże i bardzo się zdziwił, że było ich więcej niż po przy-
jeździe. Zakupione przez uczniów prezenty oraz te otrzymane od 
goszczących rodzin spowodowały, że do Polski prawie każdy wiózł 
jeden bagaż więcej.

W imieniu swoim oraz pana Rajmunda Spręgi chciałbym 
podziękować młodzieży za to, że wycieczka przebiegała bez 
problemów wychowawczych, rodzinom belgijskim za gościnność 
oraz cierpliwość podczas naszej wizyty, a także władzom Gminy 
Saint-Ghislain oraz Gminy Sierakowice za to, że przyjaźń polsko-
belgijska jest pielęgnowana, bo bez tego wyjazd na pewno nie 
doszedłby do skutku.

Tomasz Ziemann
kierownik wycieczki

Młodzież sierakowicka oraz belgijska z opiekunami 
przed szkołą w Saint-Ghislain

Gimnazjaliści tańczą break dance
W pierwszym tygodniu sierpnia 2010 r. grupa siedmiu dziewcząt 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach uczestniczyła 
w warsztatach tanecznych. Pan Mariusz Michnowicz, student z Po-
znania, uczył break dance. Zajęcia odbywały się przez pięć dni 
po dwie godziny 
dziennie. Mno-
gość różnych 
elementów tań-
ca oraz wysiłek, 
jaki trzeba wło-
żyć w ich opa-
nowanie i połą-
czenie w cały 
układ, sprawiły, 
że do końca zajęć 
wytrwało pięć 
u c z e s t n i c z e k 
warsztatów.

Poza treningiem prowadzący zapoznał uczestniczki zajęć z krótką 
historią tańca i opowiedział o środowisku tańczących break dance, 
o zawodach, jakie są organizowane w tej dziedzinie tańca oraz 
o tym, w jaki sposób ten taniec stał się jego pasją.

Pan Mariusz przyjechał do Sierakowic dzięki udziale naszego 
gimnazjum w programie PROJEKTOR „Wolontariat Studencki”, 
który realizujemy już trzeci rok. W bieżącym roku szkolnym pla-
nowana jest czwarta część warsztatów teatralnych i tanecznych. 

Zachęcam wszystkie szkoły do udziału w programie i - poza 
organizowaniem wspaniałych i atrakcyjnych zajęć dla młodzieży 
- do promowania idei wolontariatu.

Tomasz Ziemann
koordynator programu
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12. Raciborski Rajd Rowerowy 
Środowisk Trzeźwościowych 
Dookoła Polski im. Jana Pawła II  
od 1 lipca do 14 sierpnia 2010 r.
www.raciborz.pl
www.rajdrac.program.pc.pl

Od kilku lat Raciborski Rajd Rowerowy Dookoła Polski, przemie-
rzając odcinek między Kościerzyną a Lęborkiem, zatrzymuje się 
w Sierakowicach. 27 lipca w godzinach przedpołudniowych, grupa 
około 30 osób zrobiła przystanek przy Ołtarzu Papieskim, aby 
oddać hołd papieżowi Janowi Pawłowi II, pod którego imieniem 
przebiega pielgrzymka. 

Chwilę odpoczynku uczestnicy pielgrzymki przeznaczają na 
zwiedzanie Sierakowic, następnie wyruszają w dalszą trasę. Pręż-
nie działająca w Sierakowicach grupa Anonimowych Alkoholików 
zaprosiła uczestników rajdu na spotkanie przy kawie. Wiesiek do-
skonale zdał egzamin gospodarza spotkania. Atmosfera spotkania 
była spontaniczna i serdeczna. Podziwiałam kondycję ludzi, już 
nie pierwszej młodości, którzy mówili, ile setek a nawet tysięcy 
kilometrów pokonali, którzy są rajdowcami rowerowymi od kil-
kunastu lat. Uczestnicy rajdu szczycili się dwiema cyframi – ilością 
pokonanych kilometrów i ilością lat życia w trzeźwości. Duma 
i radość malowała się na twarzach osób, gdy wymieniali lata życia 
w trzeźwości. Pokonanie śmiertelnego raka można porównać ze 
zwycięstwem nad alkoholizmem i paleniem tytoniu. Mistrzowie 
mieli 20 i więcej lat trzeźwości.

Część grupy rajdu raciborskiego, 
z lewej Wiesiek Kreft, gospodarz spotkania w Sierakowicach

W środku komandor rajdu Marian Niewiadomski z Raciborza

Celem takich spotkań to dawanie świadectwa, że można alko-
holizm pokonać, że życie w trzeźwości jest piękne i owocne, daje 
szczęście. Najbardziej wzruszyła mnie wypowiedź człowieka, który 
marzy o tym, aby umrzeć trzeźwym. W tej chwili nie pije alkoholu, 
ale nie ufa sobie. Boi się, że zabraknie mu sił, aby wytrwać w trzeź-
wości. Wierzy w Siłę Wyższą, która doda mu sił pozostać trzeźwym 
do końca życia i doda mu sił odejść z tego życia trzeźwym. 

W przyszłym roku uczestnicy Rajdu zaplanowali nocleg w Sie-
rakowicach. Już dziś zapraszam mieszkańców gminy na wieczor-
ny miting, aby spotkać prawdziwych bohaterów, posłuchać ich 
zmagań z nałogami. Poniżej zamieszczam świadectwo jednego 
z uczestników rajdu.

Maria Karolak
Foto M. Karolak

Walka z nałogami w moim życiu 
Świadectwo Bolesława z Rudy Śląskiej 

Pragnę podzielić się swoim świadectwem o walce z nałogami.
Już w szkole podstawowej za namową kolegów zacząłem palić 

papierosy. Po przeszło 20 latach zatruwania mojego organizmu 
nikotyną, zacząłem mieć problemy z moim zdrowiem. Pojawiły się 
duszności, ciągły kaszel, brak powietrza, w końcu nerwica serca, 
a nawet zawał serca.

Pomimo zaleceń lekarza nie uwolniłem się z nałogu. Po prostu 
nie mogłem od tak rzucić tego świństwa, nie umiałem tego zrobić, 
byłem zbyt słaby, zbyt zniewolony tym obrzydliwym nałogiem. 

W czasie mszy świętej w środę popielcową kapłan apelował do 
wiernych, aby w czasie wielkiego postu powstrzymali się od picia 
alkoholu i palenia papierosów. Na mszy w tym dniu dzieci mówiły, 
że odmówią sobie słodyczy, telewizji. Ja postanowiłem z całych sił, że 
nie będę palił. Jednak już w trzecim dniu nikotynowego głodu byłem 
tak wściekły i nerwowy, że żonka powiedziała mi: „Pal z powrotem, 
bo mnie i siebie wykończysz”. W adwencie znów próbowałem, ale 
niestety byłem za słaby by uwolnić się z tego nawyku. 

W moim życiu zadziałał Pan Jezus. 12 lutego 1977 r. byłem w pracy 
w kopalni pod ziemią. Około godziny 19. jakby na filmie przedstawiła 
mi się nagle moja teściowa i najważniejsze fragmenty z życia rodzin-
nego. Po zakończeniu szychty dowiedziałem się, że teściowa zmarła 
o 19:15. Nie płakałem, lecz myślałem co z siebie dać jako zadość-
uczynienie Panu Bogu za moją teściową, która urodziła i wychowała 
mi wspaniałą żonę, oraz że przyszła pożegnać się ze mną duchowo 
podczas mojej pracy. Znów postanowiłem rzucić palenie i wytrwałem 
do dziś tj. 31 lat. Mój organizm się wyczyścił od smoły.

Chciałbym jeszcze opowiedzieć o moim drugim nałogu - al-
koholu.

Z alkoholem zetknąłem się w Domu Górnika. Było nas w pokoju 
sześciu. Jeden z lokatorów, Antoni, był uzależniony. Gdy trzymał 
kieliszek, ręka mu się trzęsła. Jako osiemnastolatek byłem za 
słaby, by zdecydowanie przeciwstawić się zwyczajowi picia. Przy-
zwyczaiłem się do alkoholu. Nawet zaczął mi smakować. Przez 
picie narobiłem wiele zła w moim życiu, a nawet zakosztowałem 
więziennego chleba i przyniosłem wiele wstydu rodzicom. Jednak 
Duch Święty zadziałał w moim życiu. W Zielone Świątki w 1963 
r. poznałem swą wspaniałą żonę. Mimo że piłem, znosiła to przez 
wiele lat. Była na tyle silna, że nie robiła awantur, gdy wracałem 
do domu pijany. Dopiero kiedy byłem trzeźwy prosiła mnie że-
bym nie przynosił wstydu i nie marnował pieniędzy na alkohol. 
Przyrzekałem wiele razy, że więcej nie będę pił – i mocno tego 
pragnąłem. Były to jednak tylko puste słowa. Oszukiwałem samego 
siebie i moją wspaniałą żonę. W czerwcu 1988 r. moja chrześnica 
miała ślub. Upiłem się do całkowitej utraty przytomności. Narobi-
łem wstydu sobie i swojej rodzinie. Nie umiałem z tym żyć, toteż 
wybrałem się do kościoła i w szczerej spowiedzi wyznałem swoją 
bezsilność wobec alkoholu i wobec skutków picia. Ks. Krzysztof 
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Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska

W dniach 15-16 września w Kamienicy Królewskiej odbył się 
„Turniej Orlika” o Puchar Premiera Donalda Tuska pod patronatem 
Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli. Do rywalizacji zgłosiło 
się łącznie 11 drużyn, które poprzez eliminacje gminne wyłoniły 
najlepsze drużyny w dwóch kategoriach wiekowych 1997-1998 
oraz 1999-2000.

W środę 15 września do rywalizacji w grupie młodszej 10–11 lat 
swój udział zgłosiło 6 drużyn: ze Szkoły Podstawowej w Sierakowi-
cach, Szkoły Podstawowej w Łyśniewie, Zespołu Szkół w Tuchlinie, 
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, Szkoły Podstawowej 
z Lisich Jam oraz Małej Szkoły z Szopie. Niestety, pogoda nie 
dopisała – lało i wiało, ale humory i emocje podczas rywalizacji 
dopisywały zawodnikom i ich opiekunom. 

Mali futboliści ze SP w Sierakowicach pokonali wszystkie druży-
ny akcjami niczym ze stadionów europejskich. Przepiękne i odważ-
ne akcje, determinacja zespołu i nad podziw zgrane kopnięcia ☞

SPORT

Drużyna z ZS Gowidlino: 
Marcin Choszcz, Damian Wiśniewski, Jakub Bojanowski, Kamil Syldatk, 

Mariusz Naczk, Oskar Paracki, Szymon Lipiński, Kacper Zengerski, 
Przemysław Bulczak, opiekun Paweł Staszek

Zespół SP Sierakowice (kat. 10-11 lat): 
Tobiasz Konkel, Szymon Marszałkowski, Jakub Różnicki, Maciej  Lis, 

Szymon Cyperski, Robert Pranczk, Franciszek Zalewski, 
Adrian Staniszewski, Krzysztof Kuczkowski, Sebastian Wenta, 

opiekun Andrzej Dziadak

Sontak powiedział mi: ,,Bądź w łączności z Duchem Świętym, proś 
Go, módl się do Niego a na pewno ci pomoże”. Starałem się o to 
i zostałem wysłuchany, choć zajęło to kilka miesięcy. Dokładnie 
w pierwszą niedziele adwentu, ks. Krzysztof poprosił, aby po mszy 
świętej ludzie podeszli do księgi trzeźwościowej i dobrowolnie 
wpisali się, deklarując w ten sposób powstrzymanie się od alko-
holu podczas adwentu lub dłuższego okresu. Byłem przekonany, 
że ustawi się długa kolejka, więc po mszy przyśpieszyłem kroku, 
a raczej coś mnie pchało do tej księgi. Okazało się, że w tym tłumie 
ludzi wychodzących z kościoła byłem jedyny, który się zapisał 
i zadeklarował trzeźwość na 2 lata. Po wpisaniu się, udałem się 
do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej i poprosiłem ją gorąco, 
aby pomogła mi wytrwać w tym postanowieniu. Udało się, Matka 
Boska pomogła! Po dwóch latach zawierzyłem swą trzeźwość Maryi 
i wpisałem się na całe życie. W tegoroczny adwent będę obcho-
dził 20 rocznicę abstynencji. Na każdą rocznice zamawiam mszę 
świętą dziękczynną. Dzięki Panu Bogu uwolniłem się od nikotyny 
i alkoholu. Zamiast tego wybrałem jazdę na rowerze, co daje mi 
wiele satysfakcji i upragnione wspaniałe obecne zdrowie.

Przysłowie mówi: ,,Po kopie to po chłopie”. A ja tu, drogi Boże, 
mam obecnie 72 lat i robię tysiące kilometrów w ciągu roku, na 
górskim rowerze ,,Sokół”. Pierwszy raz 12 lat temu (tj. w 1998 r.) 
postanowiłem 80 km przejechać na rowerze na pielgrzymkę trzeź-
wościową na Jasną Górę. W pierwszą sobotę czerwca wyjechałem 
i dzień później szczęśliwie wróciłem do domu. Następnym spraw-
dzianem swoich możliwości był Licheń (320 km w jedną stronę) 
też z pielgrzymką trzeźwościową. Odbywają się one w pierwszą 
sobotę i niedziele lipca każdego roku. Organizatorem i przodow-
nikiem tych pielgrzymek był ś.p. Paweł, który zginął tragicznie 
w wypadku drogowym.

W roku 2002 oraz 2007 i 2008 brałem udział w rajdzie rowe-
rowym dookoła Polski (3,5 tys. km). Rajd promujący trzeźwość 
w Raciborskich środowiskach trzeźwościowych jest wspaniałą 
formą walki ze swoimi słabościami, daje kondycję, zawiązują się 
przyjaźnie. Organizatorem jest komandor Marian Niewiadomski 
z Raciborza. W 2003 r. dojechałem do Rzymu na rowerze (1980 
km) To było największe przeżycie - spotkanie z naszym kochanym 
papieżem Janem Pawłem II na audiencji 6 sierpnia. Kierownikiem 
pielgrzymki był ks. Mariusz Nowak, Dyr. Spor. Edward Rasała. 
Startowało nas 75 osób z Rzeszowa. Organizatorzy podzielili nas na 
5 grup po 15 osób, co nam dało bezpieczeństwo na drodze. Dzięki 
Panu Bogu wszyscy szczęśliwie żeśmy dojechali.

Dwa lata temu spełniło się moje marzenie i dojechałem do 
Lourdes we Francji. Wyruszyliśmy z Rzeszowa 1.07 a wróciliśmy 
27.07.2006. W pielgrzymce brało udział 60 kolarzy.

Dwunasty raz biorę czynny udział w Zawodach w Kolarstwie 
Górskim. Poza tym dwa razy uczestniczyłem i mam zamiar kon-
tynuować udział w maratonie Bike.

Chwała Bogu za łaskę uwolnienia mnie z moich zniewoleń 
i nałogów. Jezus i dziś uwalnia i uzdrawia, tylko trzeba Jemu 
całkowicie zaufać. Szczęść Boże!      

Bolesław z Rudy Śląskiej

Z BIBLIOTECZNEJ 
SZUFLADY

Zapraszamy na „Spotkania z Bajką”
Po wakacyjnej przerwie w sierakowickiej bibliotece rozpoczyna się 
kolejny sezon „Spotkań z Bajką”. Od października co piątek zapra-
szamy dzieci i rodziców na wspólne czytanie bajek, baśni i innych 
ciekawych historii. Pierwsze spotkanie już w piątek, 1 października, 
o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!



22 9 (243) wrzesień 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

☞

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.oo–12.oo, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

spowodowały, że Kamienica Królewska przegrała mecz finałowy 
ze SP Sierakowice 0:3 zajmując II miejsce w turnieju. Bez wątpienia 
to właśnie sierakowicka drużyna była najlepsza, bezkonkurencyjna 
i to właśnie oni zajęli I miejsce w „Turnieju Orlika”. 

Mecz rozegrany pomiędzy SP Łyśniewo a Małą Szkołą w Szopie 
wzbudzał olbrzymie emocje zarówno zawodników jak i kibiców 
obydwu drużyn. Mecz ten dla każdego zespołu jawił się jako 
szansa na zajęcie III miejsca w turnieju. Mecz rozpoczął się spo-
kojnie. Miało się wrażenie, że obie drużyny dopiero rozgrzewają 
się do prawdziwego natarcia. I tak rzeczywiście było. W drugiej 
części meczu zawodnicy Małej Szkoły w Szopie błysnęli kunsztem 
piłkarskim pokonując rywali 0:4 i tym samym zajmując III miejsce 
i spychając SP Łyśniewo na IV lokatę. Przedostatnie miejsce zajął 
Zespół Szkół w Tuchlinie, a na ostatnim miejscu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa z Lisich Jam.

Drugiego dnia rozgrywek, w czwartek 16 września, na Orliku 
w Kamienicy Królewskiej spotkały się zespoły z roczników 1997-
1998. Zgłosiło się 5 drużyn z następujących szkół: ZS Tuchlino, 
SP Sierakowice, ZS Kamienica Królewska, ZS Gowidlino oraz 
Gimnazjum Sierakowice.

Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja 
między zespołami była niesamowicie zacięta, o czym mogły świad-
czyć cztery spotkania remisowe w turnieju. Niezwykle emocjonują-
cy mecz rozegrały między sobą drużyny ZS Gowidlino i Gimnazjum 
Sierakowice. W spotkaniu tym nie brakowało niczego, począwszy 
od sportowej rywalizacji aż po to, co w piłce najważniejsze: GOLE! 
Mecz zakończył się wynikiem 2:2.

Przed ostatnim meczem turnieju zespół Gimnazjum Sierakowice, 
plasował się na „fotelu” lidera. Ekipa z Gowidlina chcąc wygrać 
końcową rywalizację musiała pokonać zespół z Tuchlina różnicą 
co najmniej 5 bramek. Początek spotkania w wykonaniu chłopaków 
z Gowidlina zaczął się fatalnie, ponieważ stracili gola, co oddaliło 
ich od zwycięstwa w turnieju, a do upragnionego triumfu, w tym 
momencie, potrzebowali sześciu trafień do siatki przeciwnika.

Jednak drużyna wspierana przez opiekuna Pawła Staszka, 
odrobiła w fantastycznym stylu straty potrzebne do zwycięstwa 
w turnieju i przypieczętowała zwycięstwo kolejnymi trafieniami, 
co dało końcowy wynik z drużyną Tuchlina 8:1 i tym samym tytuł 
zwycięzcy Turnieju Orlika.

Wręczono statuetki dla najlepszego piłkarza, którą otrzymał Szy-
mon Marszałkowski ze Szkoły Podstawowej z Sierakowic z rocznika 
1999-2000 oraz Kacper Zengerski z Zespołu Szkół w Gowidlinie 
z rocznika 1997-1998. Nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał 
Adrian Staniszewski z SP Sierakowice z rocznika 1999-2000 oraz Igor 
Tarasiuk z Gimnazjum w Sierakowicach z rocznika 1997-1998.

Zespoły, które zajęły I, II i III miejsce zostały uhonorowane pucha-
rami, medalami oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy. 
Zwycięskie drużyny tj. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach (kat. 
10-11 lat) oraz Zespół Szkół w Gowidlinie (kat. 12-13 lat) będą repre-
zentowały Gminę Sierakowice na eliminacjach wojewódzkich.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszul-
kę z logo turnieju oraz został poczęstowany ciepłym posiłkiem 
w szkolnej stołówce. 

Łącznie w turnieju wzięło udział ponad 100 futbolistów.
Składamy serdeczne podziękowania pani Dyrektor Hannie 

Subkowskiej-Wójcik za udostępnienie obiektu oraz pomoc w or-
ganizacji Turnieju. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom Turnieju 
Orlika, którzy dzielnie walczyli w nieustannie padającym deszczu 
i życzymy dalszych sukcesów drużynom, które będą reprezento-
wały naszą gminę na eliminacjach wojewódzkich.

Z piłkarskim pozdrowieniem
Barbara Gojtowska, Marcin Rompa

Biegi uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego
Gminny Klub Sportowy Sierakowice wraz z współorganizatorami, 
zapowiada na niedzielę 17 października tradycyjne już biegi uliczne 

„Wokół Ołtarza Papieskiego”. Termin i miejsce nie są przypadkowe. 
Biegi odbywają się w miejscu posadowienia Ołtarza Papieskiego, 
jako upamiętnienie kolejnej rocznicy wizyty Papieża-Polaka w na-
szej diecezji. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w biegach i imprezach to-
warzyszących, aby w ten sposób oddać hołd Wielkiemu Polakowi 
i spełnić jego życzenie, które wyraził słowami: „by w przyszłości 
nie ulegając wynaturzeniu, sport mógł sprostać potrzebom naszych 
czasów, by był to sport, który chroni słabych i nie wyklucza ni-
kogo, uwalnia młodych z sideł apatii oraz obojętności i wzbudza 
w nich wolę zdrowego współzawodnictwa; sport, który stanie się 
czynnikiem emancypacji krajów uboższych, pomoże w walce z nie-
tolerancją i w budowie świata bardziej braterskiego i solidarnego; 
sport, który będzie budził miłość do życia, uczył ofiarności, sza-
cunku i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość 
każdego człowieka”.

Zawody mają charakter otwarty (w przypadku reprezentacji 
szkoły może się ona składać z co najwyżej 10 zawodników lub za-
wodniczek w każdej kategorii). Dla młodzieży szkół podstawowych 
(z wyjątkiem chłopców do VI klasy) trasa biegu liczy ok. 600 m., 
natomiast dla pozostałych uczestników ok. 1800 m.

Bliższych informacji związanych z zawodami udziela Maciej Le-
wandowski - tel. 692 368 774. Zapraszamy! Szczegółowy program 
dostępny na stronie internetowej: www.gok.sierakowice.pl.

Organizatorzy

Najlepszy piłkarz z rocznika 
1999–2000 Szymon Marszałkowski

Najlepszy piłkarz z rocznika 
1997–1998 Kacper Zengerski



239 (243) wrzesień 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

SPRZEDAM

Kuchenkę – płytę indukcyjną, tel. 695 50 20 44.

Korzystnie działki budowlane, tel. 782 755 545.

Dom mieszkalny w centrum Lęborka o pow. 225 m2, pow. działki 650 m2 w cenie 
750 000,00 zł; stan bardzo dobry; tel. 604 307 713.

Działkę budowlaną o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice–Mirachowo, woda na 
terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 

oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.

Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686.

USŁUGI

Lek. dentysta Piotr Jeliński – pełny zakres usług stomatologicznych; Sierakowice, 
ul. Mirachowska 12, tel. 506 378 478; przyjmuje: wtorek, czwartek i piątek.

Oferuję atrakcyjne przejażdżki bryczką konną 

po malowniczych terenach naszej gminy 

oraz przejazdy do ślubu i na inne wyjątkowe uroczystości, 

tel. 667 157 948,  Sierakowice, ul. Leśna 42.

WYNAJMĘ

Lokal w centrum Sierakowic – ponad 100 m2 na magazyn, cichą produkcję itp., 
tel. 695 50 20 40.

INNE

Zaopiekuję się dzieckiem, doświadczenie, niepaląca, mieszkam w Sierakowicach, 
tel. 662 675 295.

OGŁOSZENIA DROBNE

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 95 41

e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 
w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 

w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 
29 października, 26 listopada, *17 grudnia

*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

MEDIACJE RODZINNE 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

PORADNIA RODZINNA 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku  informuje, że 
w dniach: 28 września do 3 października 2010 r. przeprowadzone 
będzie na terenie województwa pomorskiego szczepienie dzikich 
lisów przeciw wściekliźnie. Szczepienie odbędzie się z samolotów, 
drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie. W związku 
z tym prosimy ludność o przestrzeganie następujących zasad:

- nie należy wchodzić do lasu przez 3 tygodnie;
- nie podnosić i nie dotykać przynęt,
- trzymać psy na uwięzi przez okres 3 tygodni,
- w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami należy 

skontaktować się z lekarzem weterynarii,
- w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza 

medycyny,
- w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, 

jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą i mydłem, 
a następnie zgłosić się lekarza medycyny.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku
Włodzimierz Przewoski

Harmonogram zbiórki odpadów 
elektronicznych

Po raz kolejny Urząd Gminy organizuje zbiórkę odpadów elek-
tronicznych i elektrycznych. Odbiorcą elektrośmieci jest firma 
PESTAR ze Starogardu Gdańskiego. Zużyte sprzęty elektryczne 
i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, lodówki, komputery, 
monitory oraz drobny sprzęty AGD można przekazać bezpłatnie 
w dniach 25 października (poniedziałek), 20 listopada (sobota) 
i 14 grudnia (wtorek) 2010 r. na parkingu przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ul. Dworcowej w Sierakowicach. Odpady 
odbierane będą w godzinach od 9.00 do 14.00. 
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