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Pieniądze na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

w gminie Sierakowice

Chcesz rozwiązać problem zagospodarowania 
ścieków bytowych? 

Skorzystaj z dofinansowania na budowę 
przydomowej oczyszczalni.

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje o możliwości uzyskania 
bezzwrotnego dofinsowania w wysokości 45% kosztów budowy 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać się osoby, których budynki 
znajdują się na obszarach nieobjętych istniejącą lub plano-
waną siecią kanalizacyjną. 

W szczególności dofinansowanie skierowane jest dla obiektów 
w miejscowościach: Kokwino, Pałubice-Wybudowanie, Olszewko, 
Skrzeszewo, Załakowo-Wybudowanie, Janowo, Welk, Dąbrowa 
Puzdrowska, Łyśniewo Sierakowickie-Wybudowanie, Kamionka 
Gowidlińska, Smolniki, Stara Huta, Kowale, Ciechomie, Piekiełko, 
Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino-Wybudowanie, Kamienica 
Królewska-Wybudowanie, Kamienicki Młyn, Kukówka, Nowalczysko, 
Bór, Łączki, Nowa Ameryka, Jagodowo, Ameryka, Przylesie, Srocze 
Góry, Szramnica, Szklana-wybudowanie, Długi Kierz-Wybudowanie, 
Leszczynki, Kamienicka Huta, Lisie Jamy-Wybudowanie, Karłowo, 
Kujaty, Rębienica, Tuchlino-Wybudowanie, Tuchlinek, Zarębisko.

Dofinansowanie polegać będzie na refundowaniu poniesionych 
i udokumentowanych kosztów zadania. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Referatach Rolnictwa (pok. 108 i 109) oraz Ochrony Środowiska 
(pok. 302) UG lub pod nr. tel: 58 681 95 28; 58 681 95 30; 58 681 95 42. 

Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę chętnych 
do dnia 9 września 2011 r. w Referacie Rolnictwa UG w Siera-
kowicach, pok. 108 lub w Sołectwach u Sołtysów. Należy podać: 
osobę i telefon kontaktowy, położenie i rodzaj obiektu (adres i nr 
działki ewidencyjnej oraz ilość osób użytkujących obiekt). 

Komunikaty Działu Świadczeń Rodzinnych 
Urzędu Gminy w Sierakowicach

Fundusz alimentacyjny

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania pra-
wa do funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2011 r. do 
30.09.2012 r. należy złożyć w tut. Urzędzie wniosek do 31.08.2011 r. 
w pokoju 320.

Przypominamy, iż osoby które otrzymały decyzję warunkową 
o przyznaniu funduszu alimentacyjnego na okres od 01.09.2011 r. do 
31.10.2011 r. powinny dostarczyć do 09.09.2011 r. zaświadczenie szkolne 
lub oświadczenie o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 20.3, 20.4 oraz 20.5 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378) wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 
od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc październik następuje do dnia 31 listopada.

Świadczenia rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania prawa do 
świadczeń rodzinnych na okres od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. należy 
złożyć w tut. Urzędzie wniosek do 30.09.2011 r. w pokoju 319 i 320.

Przypominamy, iż osoby które otrzymały decyzję warunkową 
o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres od 01.09.2011 r. do 
31.10.2011 r. powinny dostarczyć do 09.09.2011 r. Zaświadczenie 
szkolne o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 26.2 oraz 26.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast w sy-
tuacji, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października 
do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi 
do dnia 31 grudnia.

UWAGA ROLNICY
Urząd Gminy w Sierakowicach informuje o zaleceniu 
zbierania faktur dokumentujących zakupione paliwo do 
ciągników i maszyn rolniczych.

Przy zakupie oleju napędowego należy odebrać fakturę wystawioną 
na nazwisko właściciela lub użytkownika – prawnego dzierżawcy 
gruntu. Powyższe dokumenty należy gromadzić jako załączniki do 
aktualnych dofinansowań lub zwrotu kosztów paliwa rolniczego.

Termin składania wniosków: od 1 do 30 września 2011 r. (wniosek 
+ faktury za okres od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 
108 lub pod nr. tel.: 58 681 95 27, 58 681 95 28, 58 681 95 29.

Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka: Restruk-
turyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersy-
fikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem oraz operacji w ramach środka: Ochrona środowiska 
i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków: 
1 września 2011 r. – 28 października 2011 r. 
Przypominamy o trwającym do 12 września 2011 r. naborze wnio-

sków o dofinansowanie operacji w ramach środków: Podnoszenie 
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społecz-
ności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa oraz operacji 
w ramach środków Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do siedzi-
by punktów konsultacyjnych LGR Kaszuby działających na terenach 
gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich 
oraz siedziby Biura LGR Kaszuby w Wieżycy, tel. 58 684 35 80 lub 
+48 530 530 733; e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl.

W Sierakowicach punkt konsultacyjny LGR Kaszuby mieści się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i jest czynny w środy w godz. 15.30–19.30. 

(nadesłane)
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Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
Sierakowice. Zakończono prace budowlano-montażowe oraz rozruch 
oczyszczalni i przystąpiono do odbioru końcowego.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice. 
Trwają prace budowlane w miejscowości Łyśniewo przy przepompowni 
ścieków PK2 oraz w miejscowości Migi przy przepompowni ścieków PNA. 
Wykonana została sieć kanalizacji przy zlewni PMZ (Migi).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.

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

W dniu 29 lipca 2011r. ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo–Pałubice w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. Termin składania ofert upływa w dniu 9 września 2011r. Szczegółowe informacje 
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.pwik.sierakowice.pl

Kończy się montaż 
instalacji solarnych
Powoli ma się ku końcowi realizacja zadania 
inwestycyjnego polegającego na montażu in-
stalacji solarnych na kilkudziesięciu dachach 
budynków osób prywatnych oraz czterech 
obiektach użyteczności publicznej.  

W ramach projektu w instalacje solarne 
zostały kompleksowo wyposażone 94 indy-
widualne budynki mieszkalne w miejscowo-
ściach: Borowy Las, Gowidlino, Kamienica 
Królewska, Kamienicki Młyn, Pałubice, 

Puzdrowo, Sierakowice, Smolniki i Szklana. 
Dodatkowo tego typu instalacje zamonto-
wano na czterech budynkach użyteczności 
publicznej w Sierakowicach. Są to budynki 
urzędu gminy, przedszkola samorządowe-
go, gimnazjum i remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Typowy zestaw solarny składa się z ko-
lektorów słonecznych zamontowanych 
na południowej stronie dachu budynku 
lub na specjalnym stelażu mocowanym 
na elewacji budynku. Jako źródło ciepła 
we wszystkich zestawach solarnych za-
stosowano kolektory płaskie z selektywną 
powłoką adsorpcyjną z tlenku tytanu. 

Przewody instalacji solarnej poprowadzo-
no wewnątrz budynku poprzez wszystkie 
kondygnacje do kotłowni. Sterowanie 
układem odbywa się za pomocą regulatora 
solarnego z możliwością płynnej regulacji 
obrotów pompy.

Na realizację tej inwestycji Gmina Sie-
rakowice pozyskała dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2007–2013. Przetarg 
na realizację inwestycji wygrała firma 

„Kekbud” z Łodzi.
AK 
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Niecodzienna i bardzo miła uroczystość miała miejsce 6 lipca w Ratuszu Starego 
Miasta w Gdańsku. W otoczeniu sympatyków ruchu kaszubskiego, wielbicieli 
talentu aktorskiego, miłośników historii i organizatorów odbierali najwyższe re-
gionalne wyróżnienie – Medal Stolema – słynna polska aktorka, Kaszubka rodem 
z Gowidlina, Danuta Stenka oraz historyk – prof. Andrzej Gąsiorowski.

Wyróżnienie to jest przyznawane corocznie od 1967 roku przez Klub młodych 
działaczy kaszubskich „Pomorania” działający przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. 
Według regulaminu wyróżnienie otrzymują „ ludzie, grupy osób lub nawet instytu-
cje, które w szczególny sposób przyczyniły się do pomnażania dorobku i osiągnięć 
Pomorza lub do ich spopularyzowania”. Kandydatów może zgłaszać każdy, wyboru 
dokonuje Kapituła Medalu Stolema, do której wchodzą członkowie Klubu.

Uroczystość odbyła się po raz czterdziesty czwarty, wręczania dokonywano 
corocznie, z przerwą w roku 1981, łącznie Medalem zostało już uhonorowanych 
ponad 140 laureatów. Wśród nich można m. in. znaleźć takie nazwiska: Leokadia 
i Jan Trepczykowie (1967), Izabela Trojanowska (1968), Róża Ostrowska (1969), 
Gerard Labuda (1970), Andrzej Bukowski (1971), Anna Łajming (1974), Lech Bąd-
kowski (1978), Edward Breza, Jerzy Treder (1983), arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
(2001). Z terenu gminy Sierakowice laureatami medalu są: Bernard Sychta (1968), 
Zespół „Tuchlińskie Skrzaty” (1989), Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
(1992), Danuta Pioch (2002) i Danuta Stenka (2011).

Robiąca wrażenie ratuszowa Sala Mieszczańska wypełniła się wspomnianego 
dnia najbardziej zaangażowanymi i wiernymi uczestnikami każdej edycji wrę-
czania medalu. Niestety zabrakło szerszej publiczności, która niewątpliwie by 
wykorzystała okazję spotkania słynnej aktorki, gdyby tylko o takowej możliwości 
wiedziała. Może zabrakło szerszej, wychodzącej poza kaszubskie kręgi, reklamy 
wydarzenia, a może taki właśnie był zamysł organizatorów, by pozostawić lau-
reatów dotychczasowym bywalcom uroczystości, bez poszerzania kręgów.

Tradycją jest, iż uroczystość jest organizowana i prowadzona przez członków 
Klubu studenckiego „Pomorania”. Świetnie wykonali swoje zadanie w języku 
kaszubskim prowadzący: Tatiana Kuśmierska (wiceprezes Klubu) i Michał Bronk 
(dziennikarz Radia Gdańsk). Każdy laureat przedstawiany jest publiczności. Lau-
dacje wygłaszały: Wioletta Dejk, która dowcipnie i z humorem zaprezentowała 
Danutę Stenkę oraz Karolina Serkowska, prezentująca odbierającego tego dnia 
to samo wyróżnienie prof. Andrzeja Gąsiorowskiego.

Tegorocznych dwóch laureatów Medalu wyłoniono spośród 14 propozycji, 
a były wśród nich poważne inne kandydatury. „Pomorańcy” nie mają zwykle 
łatwego zadania z dokonywaniem wyborów, tym bardziej cieszy fakt, że docenili 
wkład „ambasadorki kaszubszczyzny”, za jaką uznaje się Danutę Stenkę. Niemało 
też natrudził się prof. Gąsiorowski, bo bezpośrednią przyczyną przyznania Me-
dalu były dwie Jego pozycje książkowe poświęcone dokumentowaniu działań 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Uroczystej dekoracji laureatów Medalem dokonał ubiegłoroczny „Stolem” Zbi-
gniew Jankowski. Potem można już było przystąpić do gratulacji, które składali 
oficjalnie lub nie uczestnicy spotkania: prezes ZKP Łukasz Grzędzicki, wiceprezes 
Teresa Hoppe (laureatka Medalu z 2005 roku), Wanda Lew–Kiedrowska (Stolemka 
z 1996 r.), w imieniu rodziny Danuty Stenki – wuj, który przywoływał rodzinne, 
ale też ogólnokaszubskie sprawy, gminę Sierakowice reprezentowała i w imieniu 
wszystkich gratulowała laureatom pisząca te słowa (też Stolemka z 2002 roku).

Atmosferę znacznie podgrzały słowa aktorki mówiącej ze znaną powszechnie 
swobodą i szczerością oraz rozbrajającym uśmiechem o korzeniach swojej ka-
szubskości, za które szczególnie dziękowała babci. Wzniosła znacząco oczy ku 
górze, powiedziała „Starkò, dzãkùjã. Òpłacëło sã z Tobą gadac”, sama się przy 
tym wzruszając i jednocześnie rozrzewniając większość uczestników uroczystości. 
Obiecała też, że nie poprzestanie na dotychczasowych działaniach na rzecz Ka-
szub, które chciałaby zintensyfikować, gdyby tylko miała więcej czasu. Dziwiła 
się sobie, skąd u niej takie umiejętności jak płynne mówienie, ale szczególnie 
czytanie kaszubskich tekstów, wyraziła też życzenie, aby któregoś pięknego dnia 
obudzić się jeszcze z umiejętnością pisania w tym języku, co znając Jej determi-
nację może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Dziękując Kapitule za wyróżnienie, 
złożyła jednocześnie kolejne zobowiązanie w słowach „Fakt ten napełnia moje 
serce radością i dumą, a na pewno zobowiązuje”.

Profesor Gąsiorowski natomiast podkreślał, że praca nad książką Tajna 
Organizacja Wojskowa. Gryf Pomorski kosztowała wiele czasu i wyrzeczeń 

oraz kalumnii rzucanych w jego kierunku, ale jak 
stwierdził „Historyk nie może unikać trudnych 
tematów”. Tym bardziej ucieszył się więc z uznania 
ludzi młodych, którzy tajnikami historii zaczną się 
na dobre dopiero zajmować. 

Uroczystość każdorazowo ma bardzo odświętny 
charakter. Tegoroczną edycję uświetniła swoim 
występem Weronka Korthals-Tartas, wokalistka 
zespołu Ha-Dwa-O, też Kaszubka z Połczyna koło 
Pucka. W jej wykonaniu pojawiły się utwory z naj-
nowszej płyty, ale oczywiście nie zabrakło też pozycji 
wziętych z kaszubskiej muzyki ludowej. Wszyscy 
na przykład świetnie bawili się przy „Welewetce” 
w zupełnie nowej aranżacji.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Danuta Stenka uhonorowana Medalem Stolema

Tegoroczni laureaci Medalu Stolema

W gronie rodziny i przyjaciół

Z przedstawicielami gminy Sierakowice
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Ósmego sierpnia 2011 roku w Saint Ghislain po-
żegnaliśmy wielkiego przyjaciela Polski i naszej 
gminy, Freddyego Deghilage. W uroczystościach 
pogrzebowych uczestniczyła delegacja naszego sa-
morządu w osobach przewodniczącego Rady Gminy 
Zbigniewa Suchty i zastępcy wójta gminy Zbigniewa 
Fularczyka. 

Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość o nagłym odejściu naszego drogiego 
przyjaciela. 

Freddy Deghilage był długoletnim burmistrzem 
miasta Saint Ghislain i deputowanym do parlamentu 
Walonii. To On zainicjował współpracę pomiędzy 
naszymi samorządami i przekonał tamtejszą radę 
miasta, że warto podpisać deklarację współpracy, 
którą sam parafował w 2005 roku w Belgii i rok 
później w Polsce. Dzięki Jego doświadczeniu i cen-
nym radom nasz samorząd mógł łatwiej odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Był jej wielkim orędownikiem, gdyż 
bliska Mu była idea europejska. Wielokrotnie gościł 
w Sierakowicach, a wszyscy, którzy mieli okazję Go 
poznać zapamiętają Jego otwartość i serdeczność. 

Drogi Freddy, będziemy zawsze Cię pamiętać 
i teraz, kiedy Twoja ziemska wędrówka znalazła 
swój kres, mówimy: żegnaj przyjacielu.

Samorząd Gminy Sierakowice

Pożegnanie Freddyego Deghilage
1943–2011

W sobotę 23 lipca br. odbyło się doroczne świętowanie Kaszubów 
– czyli kolejny, już XIII, Zjazd. Miastem organizującym obchody 
i przyjmującym gości był tym razem „gród lwa” czyli Lębork. 
Miasto nad Łebą należy do aglomeracji mających w swej ofercie 
wiele uznanych działań na rzecz kultury kaszubskiej.

W dawnych wiekach należało ono do terenów, na których ka-
szubskość była zasadniczym wyróżnikiem. W wyniku zawirowań 
historycznych doszło do znacznego ograniczenia liczby rdzennej 
ludności i zasiedlania miasta i okolic napływowymi mieszkańcami. 
Jednak kaszubskie korzenie przetrwały, i dziś, w dobie odradzania 
się kaszubskości na wielu terenach, Lębork realizuje coraz liczniej-
sze udane inicjatywy kulturalne i oświatowe.

Jedną z takich inicjatyw była organizacja XIII Światowego Zjazdu 
Kaszubów. A trzeba zdawać sobie sprawę, iż jest to przedsięwzięcie 
ogromnych rozmiarów. Organizatorzy oszacowali liczbę przyby-
łych Kaszubów na 10 tysięcy, oprócz nich udział w spotkaniu brali 
mieszkańcy Pomorza i turyści przebywający w sezonie letnim 
nad morzem. Choć pogoda w zasadzie nie dopisała, to można 
powiedzieć, że była ona raczej sprzymierzeńcem, gdyż ściągnęła 
znad morza wielu wypoczywających, którzy zamiast plaży wybrali 
w tym dniu odwiedziny miasta.

Lębork był trzynastym miastem organizującym Zjazd Kaszubów. 
Idea tego przedsięwzięcia narodziła się w 1999 roku po reformie 
administracyjnej. Wtedy zmniejszono liczbę województw do szes-
nastu, ale jednocześnie znacznie powiększyły się ich rozmiary. 
Bardzo na tym zyskali Kaszubi, gdyż po raz pierwszy znaleźli się 
w obrębie jednego województwa (dotychczasowy obszar etniczny 
Kaszub obejmował trzy województwa). Aby uroczyście ten fakt 
świętować, wybrali się Kaszubi północni do tych z południa. I tak 
odbył się pierwszy ze Zjazdów – w Chojnicach. Potem na zasadzie 

kontynuacji doskonałej idei odbywały się następne zjazdy. Kolejny 
w 2000 roku był rewizytą - specjalny pociąg Transcassubia za-
wiózł Kaszubów z południa i z innych rejonów aż do Helu. Dzieło 
w kolejnych latach kontynuowały następujące miasta: Wejherowo, 
Kartuzy, Słupsk, Kościerzyna, Łeba, Gdynia, Brusy, Gdańsk, Bytów, 
Puck, a w roku bieżącym Lębork.

Zjazd w Lęborku było połączony z obchodami Dni św. Jakuba, 
które trwały trzy dni. Tym razem uczestnicy przyjechali aż dwo-
ma specjalnymi pociągami: jedni z północy – od strony Helu, inni 
z południa – od Chojnic. Pomiędzy godzinami 9,00 a 10,00 wszyscy 
uczestnicy uformowali orszak na placu przy dworcu PKP. Żółty 
kolor dominował tego dnia, a jego soczystość nasycała przestrzeń 
pięknym ciepłym akcentem. Przemarsz poprowadzono ulicami: 
Dworcową, 10 Marca, I Armii WP, Al. Wolności, Konopnickiej, 
Korczaka, Findera, Basztową, Derdowskiego, na Plac św. Jaku-
ba. Trzeba przyznać, że wybór trasy był trafiony, po pierwsze 
- prowadził mniej uczęszczanymi szlakami, z dala od zgiełku; po 
drugie - jednak w zwartej zabudowie, zatem ciągle towarzyszyło 
przechodzącym duże zainteresowanie mieszkańców; po trzecie 
- przez piękniejsze z lęborskich ulic, z ciekawymi zabytkowymi 
domami (niektórzy z uczestników po raz pierwszy je widzieli i się 
nimi zachwycali). 

Po przemarszu i odsłonięciu pamiątkowej tablicy Zjazdu odbyła 
się Msza św. z kaszubską liturgią słowa w Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła. Choć kościół nie jest mały, zabrakło w nim miejsca dla 
wszystkich chętnych, co przewidzieli zapobiegliwi organizatorzy, 
ustawiając na zewnątrz duże ilości krzeseł i ławek. 

Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła na szlak pielgrzymka ro-
werowa do Łeby, nazwana „Od Jakuba do Jakuba”, gdyż rozpoczęto 
ją spod sanktuarium lęborskiego, a zakończono w kościele 

Sierakowiccy „Zrzeszeńcy” 
na XIII Światowym Zjeździe Kaszubów w Lęborku

☞
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pw. św. Jakuba Apostoła w Łebie, w parafii istniejącej od 1998 
roku, a od 2008 r. posiadającej Jego relikwie (Jakub Apostoł - pa-
tron pielgrzymów, podróżnych, turystów, pograniczników, żeglarzy 
i rybaków).

Centralne obchody odbywały się na Placu Pokoju. Ich otwarcia 
dokonał premier Donald Tusk, który towarzyszył ucztującym około 
trzech godzin, spotykając się ze wszystkimi chętnymi uczestnikami, 
mieszkańcami; odwiedzając stoiska twórców ludowych, stowarzy-
szeń i firm prezentujących swoje dokonania. Tym samym speł-
niony został postulat wysuwany od lat, aby VIP-y nie opuszczały 
świętujących zaraz po uroczystym otwarciu, ale towarzyszyły im 
dłuższy czas, dając szansę rozmowy, zadania pytań i otrzymania 
na nie odpowiedzi.

Jak zawsze podczas tej imprezy prezentowały się liczne 
zespoły folklorystyczne. Były wśród nich: zespoły lęborskie 
(Lewino, Ziemia Lęborska, Marëszczi, Niezabutczi); z innych 
gmin i powiatów kaszubskich (Dziecięcy Zespół „Niezabutczi” 
ze Stężycy, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”, Ka-
szubski Zespół „Ziemia Czerska”, Kaszubski Zespół Regional-
ny „Redzanie”, Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie”, 
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”); z głębi Polski 
zawitał gościnnie Folklorystyczny Zespół „Kurpianka”; nie za-
brakło też gości zagranicznych – wystąpił Zespół „Trajkitsche” 
z Bułgarii, Zespół „Mezoszilas” z Węgier, Zespół „14 Oktobar” 
z Serbii; jako gość specjalny wystąpił również Zespół Ukraiński 

„Switanok” z Lęborka.

☞ Oprócz dużych zespołów występujących na scenie swoje 
umiejętności prezentowały też mniejsze kapele, a wśród nich sie-
rakowicka Kapela „Bas” złożona z członków rodziny Klasów. Nie 
zabrakło twórców ludowych, wydawnictw regionalnych ze swoim 
dorobkiem, stoisk kulinarnych – liczba przygotowanych przez 
organizatorów miejsc była po prostu imponująca, każdy chętny 
dysponował odpowiednią dla siebie przestrzenią.

Imprezie towarzyszył też Turniej Karciany „Lãbòrsczi Baszczi” 
zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 3, jak też Kaszubskie 
Tabaczenie.

Zjazd zakończono występem grupy Bubliczki i gwiazdy wieczoru 
– Zespołu PECTUS.

W imprezie uczestniczyli członkowie sierakowickiego oddziału 
ZKP z przedstawicielami swoich rodzin. Jako jeden z nielicznych 
oddziałów, które zwykle uczestniczą w masowych imprezach ka-
szubskich, Sierakowice prezentują się zawsze w otoczeniu wianusz-
ka ślicznych dzieci w strojach regionalnych, co zwykle wszystkich 
zachwyca, a i staje się powodem do fotografowania czy filmowania 
i zamieszczania materiałów w mediach. Tym razem również tak się 
stało, oprócz tego poproszono naszych uczestników wraz z dziećmi 
do pierwszych rzędów podczas spotkania z premierem.

Trzeba stwierdzić, iż XIII Zjazd Kaszubów w Lęborku (wbrew 
utartym opiniom na temat trzynastki), dzięki staraniom organizatorów, 
należy zaliczyć do bardzo udanych i doskonale przygotowanych. 

Danuta Pioch
Foto J. Mielewczyk i D. Pioch

Przygotowania do parady na placu przed dworcem Dzieci w strojach i z emblematami regionalnymi – imponujący widok

Godnie prezentowała Sierakowice kapela Bas Nasi reprezentanci w oczekiwaniu na przybycie premiera
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☞

W niedzielę 31 lipca 2011 roku zabrzmiał „ostatni akord” 
pierwszej edycji Letniego Festiwalu Muzyki Kameral-
nej – Sierakowice 2011. Nadszedł czas podsumowania 
tego cyklicznego, składającego się z czterech koncer-
tów „święta” muzyki klasycznej. Zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS z Gowidlina 
festiwal powstał z okazji pięciolecia istnienia Chóru 
DISCANTUS i to właśnie uroczysty – jubileuszowy 
koncert w wykonaniu „gospodarza” zainaugurował 
Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. 

Koncert Jubilata odbył się w gowidlińskim kościele 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Pan-
ny – miejscu z którym chór związany jest od początku 
swego istnienia. Podczas niedzielnego wieczoru, 10 
lipca wykonaliśmy trwający około godzinny program 
składający się z utworów a’cappella kompozytorów 
różnych epok. Repertuar podzielony został na dwa 
oddzielne bloki: religijny i świecki. Podział taki dał 
możliwość ukazania Chóru jako zespołu nieogra-
niczającego się jedynie do wykonawstwa utworów 
o tematyce sakralnej, z nurtem, z którym w głównej 
mierze jest kojarzony. Podczas koncertu pragnęliśmy 
w symboliczny sposób okazać wdzięczność instytu-
cjom i firmom, które niemalże od początku istnienia 
chóru w sposób materialny wspierały i nadal wspie-
rają nasze artystyczne działania Z tej okazji Zarząd 
Stowarzyszenia Chóralnego Discantus przygotował 
specjalne, wygrawerowane tabliczki, które wręczone 
zostały: Irenie Kulwikowskiej – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach, Romanowi Da-
widowskiemu – prezesowi Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach i firmom: BAT – materiały budow-
lane, Lis – przetwórstwo mięsne (obie firmy z siedzibą 
w Sierakowicach) oraz firmie Koszałka z Kartuz. 
Świętowanie znalazło swój finał w gowidlińskim 
Zespole Szkół, gdzie na zaproszonych gości czekał 
przygotowany przez chórzystów poczęstunek. 

Drugi koncert odbył się w kościele pw. św. 
Marcina w Sierakowicach. Podczas tego koncertu 
miałem przyjemność wystąpić przed festiwalową 
publicznością w charakterze śpiewaka – kontratenora. 
Do udziału w koncercie zaprosiłem także Marzenę 
Michałowską – sopran i towarzyszącego nam przy 
organach – Macieja Bolewskiego (oboje z Poznania). 
Organista zanim dopuścił nas – wokalistów do głosu, 
sam wykonał dwa utwory: Georga Friedricha Ha-
endla (1685-1759) – Uwerturę do słynnego Oratorium 

Mesjasz (Messiah) i Preludium w stylu klasycznym Gordona Younga (1919-98). 
Po tej prezentacji możliwości którymi dysponują sierakowickie organy kościoła 
Św. Marcina, wykonane zostało przepełnione w treści „bólem Matki stojącej pod 
krzyżem na którym wisiał Syn” – Stabat Mater - neapolitańskiego kompozytora 
doby baroku Giovanniego Battisty Pergolesiego (1710-36). 

Trzeci koncert, podobnie jak poprzedni także odbył 
się w największym rozmiarami kościele w Sierako-
wicach. Był to koncert w pełni poświęcony muzyce 
organowej; za kontuarem zasiadł – Maciej Zakrzew-
ski, pochodzący z okolic Krakowa a obecnie student 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. W wykonaniu 
tego bardzo utytułowanego artysty usłyszeć mogli-
śmy zróżnicowany program. Oprócz wymagających 
od wykonawcy niezwykłej precyzji i biegłości na 
klawiaturach (manuale - ręcznej i pedale - nożnej) 
utworów Felixa Meendelsohn’a Bartholdy’iego (1809-
47), Johann’a Gottfried’a Walther’a (1684-1748) usłyszeć 
można było utwory o zabarwieniu kontemplacyjnym 
Johann’a Sebastiana Bacha (1685-1750) i Marco Enrico 
Bossi’ego (1861-1925). Zakrzewski nie pozostawił słu-
chaczy bez możliwości wysłuchania kompozycji 

I Letni Festiwal Muzyki Kameralnej - Sierakowice 2011
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Starostowie dożynek gminnych 2011

Jadwiga i Edwin Ruszewscy
Państwo Jadwiga i Edwin Ruszewscy z Kowal od 25 
lat wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Są rodzi-
cami piątki dzieci – dwóch córek i trzech synów. 

Powierzchnia gospodarstwa państwa Ruszewskich 
wynosi 31 ha, w tym 19,5 ha użytków rolnych. Jak 
w większości gospodarstw w naszej gminie ich 
grunty rolne należą głównie do klasy V i VI, tylko 
niewielka część jest w IV b. Teren mocno pofałdowa-
ny, na stromych stokach, bardzo trudny w uprawie. 
Aby prosperować, państwo Ruszewscy podejmują 
wszystkie rodzaje działalności dającej dochód. Pro-
dukcja rolnicza jest ukierunkowana na chów trzody 
chlewnej. W mniejszej skali gospodarstwo produkuje 
mleko, żywiec wołowy oraz drób. Takie kierunki 
wyznacza struktura i położenie użytków rolnych. 
W gospodarstwie są wszystkie maszyny mechani-
zujące pracę, łącznie z kombajnami do zbioru zbóż 
i ziemniaków. 

Pan Edwin jest obdarzony smykałką do mecha-
nizacji i robót technicznych. Większość prac re-
montowych i budowlanych wykonuje samodzielnie, 
obniżając znacznie koszty w gospodarstwie. Dodat-
kowe źródło dochodu, w gospodarstwie posiadają-
cym ponad 10 ha lasu, stanowi mały tartak. Hobby 
Pana Edwina to gra w sportowego „skata” i „baśkę”, 
gdzie ostatnio do treningów wykorzystuje internet. 
Ponadto w bieżącym roku został wybrany sołtysem 
w Kowalach. Jest przykładem tego, że dobry rolnik 
to człowiek wszechstronny: nowoczesny, otwarty na 
postęp i koniunkturę rynkową, potrafiący również 
samodzielnie wykonać wiele robót. Musi korzystać 

z techniki i dobrze rozumieć przyrodę, działać przy zachowaniu dużej rozwagi 
i ostrożności finansowej.

Pani Jadwiga zajmuje się, jak większość naszych gospodyń, prowadzeniem 
domu, wychowywaniem dzieci i pracami w gospodarstwie. Pomaga mężowi 
szczególnie w produkcji zwierzęcej, nie unika także robót związanych z remon-
tem maszyn.

Pani Jadwiga jest wspaniałą gospodynią i doskonałą kucharką. Prawie jak 
hobby traktuje produkcję dobrych wyrobów kulinarnych i smacznych wypieków. 
Wychowywanie piątki dzieci oraz praca w 30-to hektarowym gospodarstwie 
nie zostawiają czasu na jakiekolwiek inne zajęcia. Jej dewiza to: sumienność, 
odpowiedzialność oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

rozpoznawalnej przez znawców muzyki filmowej, wykonał bo-
wiem utwór Ennio Moricone (ur. 1928) do filmu Misja (transkrypcja 
Gabriel’s oboe).

Ostatni festiwalowy koncert odbył się w zabytkowym kościele 
Św. Marcina, wpisał się on w ten sposób w trwające w sobotę 
i niedzielę (30-31 lipca 2011) Dni otwarte tegoż obiektu. Niezwykłe, 
urzekające wyglądem i akustyką wnętrze kościoła – zabytku zda-
wało się być idealnym do prezentacji programu jaki przygotowali 
wykonawcy finałowego koncertu. Gościem specjalnym festiwalu 
był zespół Cantores Viridimontani – Śpiewacy Zielonej Góry 

– składający się z zawodowych śpiewaków specjalizujących się 
w stylowym wykonawstwie muzyki epoki renesansu i baroku. 
Ośmioosobowej grupie wokalistów towarzyszyła trójka instrumen-
talistów grająca na kopiach dawnych instrumentów: wiolonczela 
barokowa, teorba i pozytyw a całość poprowadził kierownik 
artystyczny zespołu – Jerzy Markiewicz. Program przygotowany 
przez zespół Markiewicza podzielony został na trzy bloki: barok 
polski, włoski i niemiecki. Trwający około półtorej godziny koncert 
zgromadził publiczność, która liczebnością przekroczyła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Pierwsi słuchacze zajmowali miejsca na 
godzinę przed rozpoczęciem koncertu, pół godziny później miejsca 
siedzące były już zajęte. 

Na koniec pragnę wspomnieć, że cała inicjatywa nie mogłaby 
mieć miejsca gdyby nie wsparcie finansowe, które udzielone zostało 
przez Gminę Sierakowice, Powiat Kartuski (w ramach grantów) 
i sponsorów: Koszałka z Kartuz (sponsor główny), Gater – budow-
nictwa drewniane z Gowidlina, Reclaf – wulkanizacja z Sierakowic, 
Drywa z Sierakowic i Market „u Kasi” z Gowidlina. 

☞ Jako dyrektor artystyczny pragnę bardzo serdecznie podziękować 
wolontariuszom – chórzystom Chóru DISCANTUS wspomagających 
prawidłowy przebieg festiwalu pod kątem logistycznym: transport 
instrumentów, plakatowanie, rozdawanie programów koncertowych 
itp. Dziękuję rodzinie, która podejmowała artystów z odległych 
stron Polski podczas niedzielnych obiadów. W szczególny sposób 
dziękuję Kamili Formela i Michałowi Bronk za otwartość i bezin-
teresowne poprowadzenie wszystkich czterech koncertów festi-
walowych. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, 
drugiej edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej – Sierakowice 2012.

Dyrektor artystyczny festiwalu 
dr Sławomir Bronk

DISCANTUS laureatem konkursu 
„Wolontariat: Solidarność. Pasja. Rozwój”
Z radością informujemy Państwa, iż nasza organizacja – Stowa-
rzyszenie Chóralne DISCANTUS – została laureatem konkursu 

„Wolontariat: Solidarność. Pasja. Rozwój”.
Konkurs zorganizowany został przez biuro Jana Kozłowskiego, 

posła do Parlamentu Europejskiego, a skierowany był do wolonta-
riuszy oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących w oparciu 
o wolontariat. Nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie 30  or-

ganizacji z terenu województwa pomorskiego, 
które wyróżnione zostały za swą działalność. 
Nagrodą jest kilkudniowa wizyta wolontariu-
sza w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Sławomir Bronk
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Andrzej Kąkol z Mojuszewskiej Huty jest właścicielem 
nietypowego gospodarstwa. Postawił na ekologię 
i hodowlę owiec – jest największym w naszej gminie 
hodowcą tych zwierząt. Ma ich aż sto sztuk. A jego 
produkty tradycyjne zyskały 
uznanie licznych komisji kon-
kursowych i zostały wpisane na 
listę produktów tradycyjnych.

Hodowla owiec ma w Moju-
szewskiej Hucie długoletnią tra-
dycję. Zapoczątkował ją ojciec 
pana Andrzeja, który w latach 
60. ubiegłego wieku kupił tu 
ziemię, a później przekazał go-
spodarstwo synowi.

Jak twierdzi pan Andrzej pra-
ca przy owcach nie jest ciężka, 
ale ciężka jest praca w polu, bo 
dla zwierząt trzeba wyproduko-
wać dostateczną ilość paszy na 
zimę. Owce wymagają szcze-
gólnej opieki jedynie zimą przy 
wykotach, gdyż ich porody są 
bardzo ciężkie. 

Hodowla owiec wymaga od-
powiedniej powierzchni ogro-
dzonych pastwisk. Na każda 
sztukę zwierzęcia przypada od 
2,5 do 3,5 m2 pastwiska. Pan 
Andrzej dysponuje siedemna-
stoma hektarami pastwisk, choć swojej ziemi ma 
znacznie więcej i jeszcze dodatkowo dzierżawi kilka 
hektarów. 

Chów owiec przestaje być opłacalny, a na Pomorzu, 
podobnie jak w całej Polsce, zajmuje się tym coraz 
mniej rolników. – Na początku wielu gospodarzy 
skusiło się dopłatami i kupowało owce, a później za-
częło je wysprzedawać, bo na dłuższą metę wysokość 
dopłat nie kalkuluje się – mówi pan Andrzej. 

– Na razie w Polsce prawie wszystkie owce są 
hodowane ekologicznie, bo nikogo nie stać na kup-
no dla nich specjalnej paszy. Poza tym jagnięcina 
jest bardzo droga i brakuje na nią odbiorców. Dla 
przykładu: świnia kosztuje 500 zł, a ma 100 kg mięsa, 
natomiast jagnię waży 20 kg, z czego tylko 10 kg to 
mięso, a kosztuje w granicach 350 do 400 zł. Różnica 
jest zatem ogromna. Ale jagnięcina jest najzdrowszym 
mięsem porównywalnym do dziczyzny, a konkretnie 
do sarniny – zachwala pan Andrzej i dodaje, że mięso 
jagnięce hamuje rozwój komórek rakowych. 

Wyjątkowość gospodarstwa państwa Kąkol polega 
nie tylko na hodowli owiec. Od kilku lat gospodarstwo 
może się poszczycić certyfikatem gospodarstwa ekolo-
gicznego. Pan Andrzej położył duży nacisk na ekologię 
i produkcję zdrowej żywności. Na początku obserwo-
wał jak jest to rozwiązane za granicą. Umożliwiły mu 
to wyjazdy na zachód Europy. Jeśli chodzi o wzór 
do naśladowania w prowadzeniu gospodarstw ekolo-
gicznych oraz wytwarzania produktów tradycyjnych 
i regionalnych to najlepiej jest to rozwiązane – zdaniem 
pana Andrzeja – w Niemczech i Szwajcarii. 

Od 2004 r. gospodarstwo państwa Kąkol figuruje 
w rejestrze w Radomiu jako gospodarstwo demon-
stracyjne. Teraz to do Mojuszewskiej Huty przyjeż-
dżają zagraniczni rolnicy – z Niemiec, Czech, Litwy, 
Estonii, Ukrainy i Mołdawii. 

– Najtrudniej było przestawić się z normalnego prowadzenia gospodarstwa na 
ekologiczne. Nie można stosować żadnych nawozów chemicznych, nie wolno 
przekroczyć dawki azotu. Właśnie z obawy o przekroczenie norm azotu zre-
zygnowałem z hodowli bydła – mówi pan Andrzej. – Ale oprócz owiec mam 
także trzodę chlewną: 6 macior i 40 tuczników. 

Sukcesy państwa Kąkol na niwie ekologicznej zostały dostrzeżone i nagro-
dzone. W 2009 roku otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za prowadzenie 
gospodarstwa ekologicznego. 

Ze zdrowej ekologicznej produkcji pochodzą wytwarzane przez państwa 
Kąkol produkty tradycyjne. Pod koniec 2009 roku na listę produktów tradycyj-
nych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wpisany 
czarny salceson (blutka), wątrobianka (léberka) i kaszanka po kaszubsku. Kilka 
miesięcy później – w marcu 2010 r. – na listę trafił kolejny produkt: kiełbasa 
(wòrszta). W ubiegłym roku w Poznaniu pan Andrzej z małżonką odebrali 
Perłę – nagrodę przyznaną za metkę mojuszewską w konkursie Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Wspomnianą kaszankę po kaszubsku 
państwo Kąkol starają się wpisać na listę produktów regionalnych. Ale to nie 
koniec nagród. W tym roku przygotowana przez nich jagnięcina pomorska 
zdobyła pierwsze miejsce podczas Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego 
Województwa Pomorskiego. 

Receptury na wyroby mięsne są typowo tradycyjne i wymyślone przez ojca 
pana Andrzeja, który zapoczątkował tego typu produkcję wiele lat temu. – Tata 
kurs rzeźnika skończył w 1952 roku, więc tradycja produkowania przez niego 
wyrobów jest bardzo długa. Dawniej robił kiełbasę wśród sąsiadów i znajo-
mych, a nawet do tej pory pomaga w przygotowaniach na różne konkursy 
kulinarne.

Na pytanie co jest takiego niezwykłego w gospodarstwie ekologicznym pan 
Andrzej z uśmiechem odpowiada: – Cudowna, stuprocentowa natura. To jest 
najważniejsze w naszym kraju, aby przekonać turystów, żeby przyjechali na 
Kaszuby i spożywali nasze produkty. Niestety, nadal jest tak, że przyjeżdżający 
do nas Beldzy, Niemcy czy Holendrzy nadal wybierają mięsa i wędliny z su-
permarketów. Jeżeli na Kaszubach będziemy wytwarzać produkty naturalne, to 
większość turystów będzie nas odwiedzać. Bo to są dobre, zdrowe produkty, 
więc będą do nas wracać. 

AK
Foto: AK

Andrzej Kąkol – rolnik ekologiczny 
i hodowca owiec
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Tradycyjnie ostatnia sobota lipca zgromadziła w Sierakowicach 
sympatyków folkloru i kultury łowieckiej. 30 lipca, już po raz ósmy, 
odbył się Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja”. Organizatorzy przy-
gotowali dla widzów szereg atrakcji. Oprócz występów zespołów 
folklorystycznych i grających muzykę myśliwską były również: 
Kiermasz Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła, bicie okolicznościo-
wej monety, pokazy psów myśliwskich i sokolników oraz wspólne 
gotowanie z Dariuszem Gnatowskim, czyli Boczkiem z serialu 

„Świat według Kiepskich” oraz promocja jego książki „Dieta bez 
wyrzeczeń”. Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Baciary. 

Stałym elementem festiwalu jest Kaszubski Przegląd Sygnałów 
i Muzyki Myśliwskiej. W tym roku odbył się w wyjątkowym miej-
scu – zabytkowym kościele św. Marcina, który po raz pierwszy 
został udostępniony zwiedzającym. W Przeglądzie wzięło udział 22 
solistów i 3 zespoły reprezentujące pomorskie miasta i Warszawę. 
Uczestnikom przysłuchiwała się komisja pod przewodnictwem 
Mieczysława Leśniczaka.  

W kategorii solowej w klasie „D” pierwsze miejsce zajął Paweł 
Godlewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowiec-
kiej na zamku w Bytowie, w klasie „C” zwyciężył Jakub Różalski 
z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Warcina, w klasie „B” najlep-
sza okazała się Justyna Stępień z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

„Echo” z Warszawy, natomiast pierwszą lokatę w klasie „A” zdobył 
Karol Kroskowski z Rodzinnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

„Żurawie” z Kościerzyny. 
W kategorii zespołowej zwyciężył Zespół Sygnalistów Myśliw-

skich „Echo” z Warszawy, zdobywając główną nagrodę – róg par 
force ufundowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Po południu uczestnicy festiwalu, prowadzeni przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą, przemaszerowali ulicami Sierakowic do parku pa-
pieskiego, gdzie mszę św. hubertowską odprawił ks. Andrzej Koss 
– diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych. Oprawę muzyczną 
mszy zapewnił Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” ze Sztumu.

Ks. Andrzej Koss w wygłoszonej homilii mówił o roli muzyki i, 
w szerszym kontekście, o roli kultury w życiu człowieka. Kultura może 
mieć wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny, gdyż wszystko 
zależy od intencji człowieka. – Papież Benedykt XVI mówił o potrzebie 
ewangelizacji kultury – powiedział ks. A. Koss. – Obecny papież zdaje 
sobie sprawę, że nie można pomijać znaczenia kultury w życiu czło-
wieka. Człowiek nie może istnieć bez kultury, bez głębszych doznań. 
Nasze życie nie ogranicza się do podstawowych potrzeb: pokarmu, snu 
i ubrania. Byłoby to wielkie zdegradowanie człowieczeństwa. Oprócz 
tego że każdy z nas ma obowiązki, które musi wypełniać, takie jak 
praca i różnego rodzaju inne zobowiązania, które wypływają z racji 
stanu i powołania, to przecież żeby rozwijał się prawidłowo, żeby był 

szczęśliwy, potrzebna jest szeroko pojęta kultura. I to kultura, która jest 
emanacją kultury i miłości, która płynie od samego Ojca Niebieskie-
go. Bóg stwarzając człowieka dał mu jedną cechę, która go odróżnia 
od pozostałych stworzeń. Mianowicie człowiek może współtworzyć 
z Bogiem. Pan Bóg jakby do końca nie stworzył świata, ale nie dlatego, 
że nie mógł, lecz dlatego, że powołuje partnera, którym jest człowiek. 
Jest wyraźnie powiedziane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz 
i podobieństwo. I tu nie chodzi o cechy zewnętrzne, bo skoro Bóg jest 
duchem, to nie wiemy jak wygląda, ale wiemy jedno: mamy być Jego 
obrazem, Jego podobieństwem. W czym? Właśnie w dziele stworzenia. 
Bóg stwarza świat wspólnie z człowiekiem. Takim przejawem tworze-
nia jest również działalność artystyczna, która ma człowieka ubogacać 
wewnętrznie i pobudzać do dobra. Prawdziwy odruch artystyczny to 
czynienie dobra, i takie muszą być jego intencje.

Po mszy zespoły i poczty sztandarowe kół łowickich przema-
szerowały do Amfiteatru Szerokowidze, gdzie uroczyście festi-
wal otworzył wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela wraz ze 
współgospodarzem imprezy wicewójtem gminy Somonino Jerzym 
Kowalewskim. W tym dniu zespoły folklorystyczne i myśliwskie 
zatańczyły i zagrały także na scenie w Ostrzycach.

– Mam nadzieję, że pogoda dopisze, byśmy się uraczyli z tego 
przebogatego skarbca kultury myśliwskiej i łowieckiej – powie-
dział Tadeusz Kobiela. – To jest tradycja tak długa, jak długa jest 
państwowość polska, czyli od ponad tysiąca lat. 

Inicjatywę organizowania od ośmiu lat Festiwalu Kultury Łowiec-
kiej doceniła Okręgowa Rada Łowiecka w Gdańsku. Organizacja 
przyznała odznaczenia za zasługi wójtom: Tadeuszowi Kobieli 
i Zbigniewowi Fularczykowi. 

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy zespołów. Na scenie 
zaprezentowały się nasze rodzime zespoły folklorystyczne – „Siera-
kowice”, „Tuchlińskie Skrzaty” i „Mali Hopowianie” oraz goście ze 
Słowacji – Dziecięcy Folklorystyczny Zespół „Lomničanik” i FS senio-
rov „Magurák”. Kolejnym gościem z zagranicy była grupa Eric Prud’ 
homme Quartet z Francji. Sierakowiczanie mieli okazję wysłuchać 
muzyki myśliwskiej w wykonaniu znanych i cenionych, także poza 
granicami naszego kraju, zespołów – Zespołu Reprezentacyjnego 
Polskiego Związku Łowickiego Capella Zamku Rydzyńskiego, Zespołu 
Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” ze Sztumu i zespołu „Hubertus – Brass” 
z Gdyni. Na zakończenie festiwalu zagrała góralska grupa Baciary. 

Organizatorami 8. Festiwalu Kultury Łowieckiej były: Gmina Sie-
rakowice, Gmina Somonino, Pomorskie Towarzystwo Miłośników 
Muzyki i Kultury Łowieckiej, Komisja Etyki, Tradycji i Zwyczajów 
Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Gdańsku.

AK
Foto: AK i Barbara Gojtowska

Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja” po raz ósmy

Uczestnicy VII Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej Zespół Baciary rozruszał sierakowicką publiczność
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U stóp Jasnogórskiej Pani
W tym roku odbyła się 20. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną 
Górę. Tegoroczne jej hasło brzmiało: „ Żyć  w komunii z Bogiem”. Tak jak każ-
dego roku trud wędrowania podjęły również osoby z naszej gminy. Tym razem 
grupa liczyła ponad 20 osób.

Pielgrzymi szlak na Jasną Górę nie należy jednak do łatwych. Pielgrzymi 
pokonali 550 km w 16 dni, idąc średnio 34 km dziennie. Najdłuższym etapem 
do przejścia był odcinek z Konina do Malanowa. Liczył on około 50 km.

Mieszkańcy gminy Sierakowice wyruszyli 29 lipca, po mszy świętej o godz.7.00, 
przyłączając się do grupy lęborskiej. Pierwszym celem było dotarcie do Koście-
rzyny na nocleg. Następnego dnia, po uroczystym błogosławieństwie ks. biskupa 
Jana Bernarda Szlagi, pątnicy wyruszyli w dalszą drogę pod okiem kierownika 
grupy kościerskiej ks. Marcina Wawrzynkowskiego. Wraz z przewodnikiem 
grupy udało się 8 prezbiterów, 15 kleryków z naszego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie i 290 pątników.

Jak wyglądają takie „rekolekcje w drodze” do Jasnogórskiej Pani? Każdy 
dzień rozpoczynamy mszą świętą, po której następuje wymarsz. W czasie 
pielgrzymki uczestniczyliśmy w różnych modlitwach, m.in.: modlitwy poranne, 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, różaniec, Litania Loretańska, koronka 
do Miłosierdzia Bożego oraz nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nie 
brakowało także konferencji tematycznych, pogłębiających motto tegorocznej 
pielgrzymki, bogatych pieśni maryjnych i skocznych piosenek. Około godziny 
18.00 przychodziliśmy z radością na miejsce noclegu, gdzie mogliśmy napotkać 
życzliwych ludzi o otwartym sercu. O godz. 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu 
Jasnogórskim, gdzie oprócz modlitw przed Najświętszym Sakramentem były 
również tańce i wspólne zabawy.

W tym roku pielgrzymka miała wyjątkowy klimat, ponieważ szli z nami narze-
czeni z Człuchowa, którzy w Malanowie (po najdłuższej trasie) zawarli sakrament 
małżeństwa, w którym uczestniczyła nie tylko rodzina, ale także pielgrzymi, jak 
też gospodarze z Malanowa. Tego dnia małżonkowie zorganizowali wesele dla 
rodziny, ale następnego dnia również i pielgrzymi po wieczornych modlitwach 
załapali się na taneczny wieczór przed kościołem w Goszczanowie. 

Święto ziół i kwiatów 
Już po raz czwarty w parafii św. Marcina w Sierakowicach zorganizowano festyn 
parafialny pt. Święto ziół i kwiatów. W organizację festynu zaangażowało się Koło 
Gospodyń Wiejskich z Paczewa, przy udziale grup modlitewnych i organizacji 
parafialnych, m.in. CARITAS-u i Odnowy w Duchu Świętym.

Ten dzień, w tradycji ludowej nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej, ma 
również charakter patriotyczny – to dzień Cudu nad Wisłą. Czcimy pamięć tych, 
którzy walczyli za Ojczyznę. O godz.17.30 przy Ołtarzu Papieskim odprawiono 
mszę św. w języku kaszubskim. 

Już od wczesnych godzin przedpołudniowych na placu przed kościołem 
rozstawiono stoiska z domowymi wypiekami, z loterią fantową, z książkami 
i wiązankami ziół i kwiatów. Wszelkie dochody z festynu przeznaczono na 
rozbudowę kościoła parafialnego.

M. K.
Foto  M. Karolak

Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej weszła na Jasną 
Górę 13 sierpnia o godzinie 7.25. Z wałów jasnogór-
skiego klasztoru 900 pątników diecezji pelplińskiej 
przywitał ks. Antoni Bączkowski – rektor WSD 
w Pelplinie. Natomiast przy cudownym obrazie 
zmęczonych lecz radosnych pątników przywitał ks. 
bp pomocniczy Piotr Krupa, który również prze-
wodniczył uroczystej mszy świętej o godzinie 11.30 
na Wałach. 

Po zakończonej mszy i czuwaniu przy Jasnogórskiej 
Pani czas wracać do domu. Dla mnie osobiście piel-
grzymka to zbliżenie się ku Bogu, pogłębienie wiary, 
otwarcie się na bliźniego oraz przyjrzenie się samemu 
sobie. Na pielgrzymim szlaku można spotkać także 
niezwykłych ludzi, którzy nie boją się przyznać do 
swej przynależności religijnej i patriotycznej.

Wszystkim, którzy pamiętali o nas w modlitwie, 
składamy wielkie Bóg Zapłać!!

Kl. Grzegorz Miotk
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Lato w SPON
Lato nieuchronnie zbliża się ku końcowi, ale 
uczestnicy wyjazdów zorganizowanych przez 
sierakowicką filię Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym jeszcze długo 
będą mieli co wspominać. Członkowie Sto-
warzyszenia brali udział w kilku imprezach 
plenerowych i uczestniczyli w pielgrzymce 
autokarowej do Lichenia. 

Podczas Dni Powiatu, które w tym roku 
odbyły się 9 i 10 lipca w Chmielnie, swoje 
stoisko miało także Stowarzyszenie. W ra-
mach Warsztatów Rękodzieła Artystycznego 
uzdolnione panie ze SPON-u przygotowały 
przeróżne wyroby – papierowe łabędzie 
orgiami, obrazy wykonane haftem krzyżyko-
wym, szydełkowane serwetki i anioły oraz 

wiele innych robótek ręcznych. Niewątpliwą 
atrakcją stoiska było zademonstrowanie eta-
pów powstawania produktów z wełny – od 
gręplowania wełny, poprzez przędzenie na 
kołowrotku, aż do dziergania na drutach. 
Przy kołowrotku zasiadła pani Renata Re-
cław, a przędzenie przez nią wełny wzbu-
dziło duże zainteresowanie uczestników 
imprezy, gdyż jest to widok niespotykany. 

Kilka dni później czterdzieści osób – nie-
pełnosprawni wraz z opiekunami i wolon-
tariuszami – uczestniczyło w pielgrzymce 
do Lichenia.  

– Był to bardzo udany wyjazd – zapewnia 
Marzena Korzeniewska. – Odwiedziliśmy 
te same miejsca, co w roku ubiegłym. 
Pielgrzymka obfitowała przede wszystkim 
w przeżycia duchowe. Po przyjeździe do 

Wakacyjne sukcesy 
Paczewianek
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie miały bardzo pracowi-
te lato. Udział w przeróżnych festynach, kiermaszach i innych letnich 
imprezach wykorzystały do promowania swojego koła i umiejętności 
kucharskich, z których słyną niemal na całą Polskę. Wszak nie od 
dziś wiadomo, że najlepsze gospodynie mieszkają w Paczewie. 

Lato panie z Paczewa powitały w Gdyni na Skwerze Kościuszki, 
gdzie w dniach od 24 do 26 czerwca trwał festiwal win i serów. 
Zaprezentowały tam swoje wyroby – sery z mleka koziego oraz 
ciasta z twarogiem.  

Współpraca z miastem Gdynia zaowocowała kolejnym wyjazdem, 
tym razem do Warszawy-Wilanowa. Szesnastego lipca Gdynia, part-
nerskie miasto Warszawy, zorganizowało w stolicy plażę dla miesz-
kańców. Przy okazji odbyła się promocja produktów regionalnych.

Podczas stężyckiego jarmarku „Poznaj smak Kaszub”, który odbył 
się 30 lipca, paczewskie gospodynie wystartowały w konkursie na 
produkt z truskawek. W kategorii deser pierwsze miejsce zajął 
przygotowany przez nie tort w kształcie truskawki. Jeden z człon-
ków komisji konkursowej, Artur Michna, krytyk kulinarny pisał 
później na łamach dodatku do „Dziennika Bałtyckiego”: „(…) juro-
rów od razu urzekł torcik zgłoszony przez gospodynie z Paczewa. 
Zaprezentowano go w formie ogromnej truskawki, oblano cienką 
warstwą truskawkowej galaretki, nakropiono czekoladowymi 
kropkami udającymi pestki i udekorowano wiechciem świeżych 
truskawkowych liści, dzięki czemu całość wyglądała nie tyle atrak-
cyjnie, ile realistycznie. Po przekrojeniu tortu zidentyfikowaliśmy 
w nim kilka warstw lekkich truskawkowo-śmietanowych kremów 
przełożonych cienkim i fachowo wypieczonym biszkoptem.”

A pani Halina Miotk, pomysłodawczyni takiej formy konkurso-
wego tortu mówi, że ważny jest nie tylko smak, ale także wygląd 
i sposób podania. Wszak „jemy” wszystkimi zmysłami. I trudno 
się nie zgodzić z tym twierdzeniem.

Ale to nie koniec nagród zdobytych podczas tego jarmarku. 
Paczewianki zajęły także drugie miejsce w kategorii przetwory za 
nalewkę truskawkową.  

W tym samym dniu w Sierakowicach i Ostrzycach odbywał się 
Festiwal Kultury Łowieckiej. Widzowie festiwalu mogli posmako-
wać serwowanych przez gospodynie placków ziemniaczanych na 
drożdżach z sosem śmietanowym z kurkami – potrawy, która zajęła 
pierwsze miejsce podczas Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich w Żukowie. Degustacji towarzyszyła promocja kompletu 
pocztówek z przepisami kulinarnymi na potrawy z wykorzysta-

niem owoców runa leśnego i zwierzyny łownej, w tym także na 
zwycięskie placki. 

Następnego dnia, w niedzielę 31 lipca, koło z Paczewa brało 
udział w prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich w Gdańsku-Oliwie. 
Przy ogrodzie oliwskim we wszystkie niedziele lata trwa Letni 
Jarmark Etnograficzny, którego organizatorem jest Oddział Etno-
grafii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Gospodynie z Paczewa 
są tu częstymi gośćmi. Jarmark jest formą upowszechniania sztuki 
ludowej, rękodzieła i folkloru. Paczewianki zaprezentowały się 
tutaj nie tylko z kulinarnej strony. Jedna z pań, Elżbieta Deik po-
kazywała jak się przędzie wełnę na kołowrotku, a Elżbieta Petta 
szydełkowała serwetki, anioły i inne ozdoby.  

Gospodynie z Paczewa bardzo aktywnie uczestniczyły także 
w „Świecie ziół i kwiatów” – dorocznym festynie zorganizowanym przy 
kościele św. Marcina w Sierakowicach w święto Wniebowzięcia. 

– Staramy się uczestniczyć w wielu przeróżnych imprezach, bo 
skoro założyłyśmy koło, to chcemy działać i się wykazać. Poza tym 
dużo ludzi nas zauważa, poznaje i to jest bardzo miłe – mówi Halina 
Miotk, przewodnicząca KGW Paczewo, a o swoich koleżankach 
z koła mówi, że każda z nich specjalizuje się w przygotowaniu 
innych potraw czy wypieków. – Często spotykamy się w swoim 
gronie, lubimy razem spędzać czas i dobrze się czujemy w swoim 
towarzystwie. Jeszcze do niedawna wieczorami chodziliśmy przy 
kijkach, a teraz jeździmy rowerami – dodaje pani Halina. 

W tym roku Paczewianki planują także wziąć udział w zorga-
nizowanym po raz pierwszy Ogólnopolskim Zjeździe Gospodyń 
Wiejskich, który odbędzie się 10 września w Licheniu. A ci, którzy 
udają się na jesienne targi do Lubania także będą mogli spotkać 
gospodynie z Paczewa.

AK

Halina Miotk, szefowa paczewskiego Koła 
na kaszubskim stoisku w Warszawie-Wilanowie
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Wakacyjna wyprawa mieszkańców 
sołectwa Bącka Huta

„Nic dwa razy się nie zdarza” – napisała kiedyś Wisława Szymborska, no 
i rzeczywiście mieszkańcy sołectwa Bącka Huta mieli okazję osobiście 
się o tym przekonać. Szczególnie ci, którzy w tym roku skorzystali ze 
sposobności i wybrali się na wycieczkę zorganizowaną przez szkołę 
w Szopie. Tym razem celem nadrzędnym były ponownie polskie klima-
ty, a mianowicie góry w południowo-zachodniej części naszej pięknej 
ojczyzny – Sudety. Jednym z punktów programu  wyznaczona została 
Śnieżka (1602 m n.p.m., najwyższy szczyt w całych Sudetach) i Wielka 
Sowa (1015 m n.p.m., Góry Sowie). Na odwiedziny mogła liczyć też 
kopalnia węgla w Nowej Rudzie, gdzie uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia placówki nie tylko od „fundamentów”, ale również do-
tknąć elementów wyposażenia i  przejechać się kolejką, która kończy 
zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej. Niegdyś służyła ona wy-
łącznie do przewozu górników. I tym razem na gości czekał skarbnik 
górniczych korytarzy, który niejednokrotnie wystraszył ciekawskich 
obserwatorów. Do powtórnej analizy poddany został Kompleks Osów-
ka, a dokładnie Podziemne Miasto Głuszyca i sztolnie. 

Ciekawą atrakcją okazał się oczywiście Szczeliniec Wielki (919 
m n.p.m.) oraz Błędne Skały, zespół bloków skalnych na wysokości 
853 m n.p.m., tworzący malowniczy labirynt. 

Nie zapomniano także przeprawić się przez Jezioro Bystrzyckie 
(na szczęście przez tamę) w kierunku Zamku Grodno. Kasztelanka 
Małgorzata, a właściwie tylko jej kości, różne „wykwintne” narzę-
dzia tortur umieszczone w specjalnej sali nieustannie pełnią swą 
rolę i przybliżają charakterystykę XV-wiecznej Polski. 

Nowością całej wyprawy była m.in. gościna w Chacie Walońskiej 
- siedzibie Walonów, średniowiecznych mistrzów w wydobywaniu 
i przetwarzaniu bogactw naturalnych, rud żelaza, metali, kamieni 
szlachetnych i kwarcu. Spotkanie odbyło się w klimatycznym, 
kamiennym pomieszczeniu przy żywym ogniu. Następna atrakcja 
Szklarskiej Poręby to Leśna Huta. Nie tylko można było podziwiać 
tutaj pracę hutników, którzy byli na wyciągnięcie ręki, ale także 
spróbować swych sił samemu. Jak się okazało, nie było to wcale 
takie proste. Wymaga bowiem wiele precyzji i cierpliwości, a do 
tego ten żar… Przyszedł i czas na ochłodę.

Ulgę przyniósł najwyższy po polskiej stronie Karkonoszy – Wo-
dospad Kamieńczyka, położony 846 m n.p.m. o łącznej wysokości 
27 m. Każdy, kto chciał zejść do wodospadu, musiał wyposażyć 
się w kask ochronny, bo jak powiadali niektórzy, to na wszel-
ki wypadek przed atakiem wiewiórek uzbrojonych w szyszki. 
Punktem kulminacyjnym w Szklarskiej Porębie była wyprawa 
do parku linowego. Tym razem największą frajdę miały dzieci, 

gdyż sprawdziły swe siły fizyczne 
i psychiczne. Nieco młodsi i mniej 
odważni tymczasem poszusowali na 
letnim torze saneczkowym.

Niestety, nie udało się ponownie 
odwiedzić Śnieżki, ale to zasługa wy-
łącznie pogody, która choć sprzyjała 
podróżnikom, ten jeden raz się nie 
spisała. Niska temperatura (+3oC) 
oraz silny wiatr uniemożliwił wejście 
na szczyt. 

Kilkudniowy pobyt na Dolnym Ślą-
sku – podobnie jak w 2008 r. – turyści 
spędzili w gospodarstwie agrotury-
stycznym POD PRZEŁĘCZĄ w Rzecz-
ce (gm. Walim), które sporo wypięknia-
ło – przynajmniej na zewnątrz. Dzieci 
mogły wyhasać się na palcu zabaw, 
pograć w piłkę (o ile pies właścicieli nie próbował jej sobie przywłasz-
czyć), zorganizować ognisko – które zakończyło pobyt.

Ostania doba poświęcona została ponownie Licheniowi. Najpierw 
spacer z przewodniczką po kompleksie, a później już prawie dowol-
nie… Golgota, wieża widokowa, koncert organowy w bazylice, Apel 
Jasnogórski i poranna msza z odsłonięciem cudownego obrazu. Był 
czas także na wizytę w apartamencie papieskim, w którym mieszkał 
papież Jan Paweł II podczas pobytu w Licheniu w 1999 r. oraz 
na naczerpanie wody z cudownego źródełka. Wizyta w Licheniu 
zakończyła się pobytem w Lesie Grąblińskim, miejscu objawień 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.

W drodze powrotnej do domu – oprócz McDonalda i Biedronek 
- było też trochę czasu na Biskupin. Dzieci skorzystały z lekcji edu-
kacyjnej i spróbowały swych sił pisząc hieroglifami na papirusie. 

Wiele etapów tegorocznej wyprawy pokryło się z tą sprzed trzech 
lat, podobnie rzecz się miała z uczestnikami. Pewna grupa była już 
kiedyś i na Wielkiej Sowie, i na Szczelińcu, a także w Wambierzycach, 
gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej 
Rodzin (Dolnośląska Jerozolima). Mimo to nikt nie narzekał na nudę i nie 
okazywał braku zainteresowania tym, co już kiedyś widział, dotykał, 
podziwiał… Być może dojrzałość, zatarte wspomnienia i nowe otocze-
nie sprawiło, że wszystko wyglądało teraz inaczej. Bardziej dotarło do 
psychiki obserwatora i wywarło nowe, niezapomniane wrażenia… Jak 
oglądanie fotografii, które przecież mamy z miejsc, w których byliśmy. 
Przedstawiają obiekty, konkretne osoby, wydarzenia, ale przeglądane 
ponownie w albumie – przywołują wszystko na nowo i nigdy się nie 
nudzą, zawsze jest inaczej, mniej lub bardziej melancholijnie.

Sabina Lejk

Lichenia ,,przywitaliśmy się” w starym sanktuarium z Matką Bożą, 
czyli w kościele św. Doroty, potem modliliśmy się idąc Drogą Krzy-
żową na Golgotę, następnie uczestniczyliśmy we mszy w bazylice 
przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Później był czas wolny na 
pójście do źródełka lub spowiedzi. Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy 
się na odpoczynek u pani Zosi i obiadokolację. Miła atmosfera i urok 
miejsca jeszcze bardziej łączą pielgrzymkową grupę. Wspólny śpiew 
i Apel Jasnogórski zakończyły pierwszy dzień pielgrzymowania. Na-
stępny rozpoczął się zwiedzaniem bazyliki, podziwianiem widoków 
z wieży świątyni i mszą świętą. Następnie pojechaliśmy do Lasku 
Licheńskiego na Drogę Krzyżową. Pełni zadowolenia, wyciszenia, 
łask Bożych i zmęczenia wróciliśmy do Sierakowic. 

Wakacje się kończą, ale to nie koniec wojaży. Na 1 września 
zaplanowano wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Jastrzębiej Góry. 
Sponowcy będą odpoczywać i korzystać z zabiegów rehabilitacyj-
nych w ośrodku Hutnik. 

AK
Foto: ze zbiorów SPON
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Piękne ogrody
Tegoroczna aura nie sprzyjała życiu roślin. W maju ledwo roz-
winięte rośliny i pąki na drzewach dopadł mróz i śnieg. Potem 
była u nas susza, choć w południowej Polsce wylewały rzeki od 
nadmiaru opadów. Następnie biedne rośliny zaatakowały mszyce, 
grzyby, ślimaki i wiele innych chorób. A potem, w ciągu lata - to 
już szachownica – dzień słońca, dzień deszczu. Były jednak takie 
rośliny, które przetrzymały kaprysy pogodowe i wszelkie zagroże-
nia, i byli tacy ogrodnicy, którzy ratowali swoje rośliny z niezwykłą 
determinacją. Do tych, którzy się nie załamali w pielęgnowaniu 
swojego ogrodu, dotarła gminna komisja konkursowa w składzie: 
Gabriela Żmijewska – specjalistka WODR Gdańsk, Mirosław Chaber 
i Włodzimierz Siemieniuk z Urzędu Gminy w Sierakowicach. Zgłosiło 
się, a raczej zachwyceni sąsiedzi zgłosili, łącznie 9 posesji, w tym 4 
zagrody rolnicze i 5 posesji nierolniczych.

Komisja konkursowa dotarła do ogrodów następujących właści-
cieli: (zagrody rolnicze) – Krystyny i Eugeniusza Rejterów 
z Mojuszewskiej Huty (1 miejsce), Jolanty i Alberta Szulferów 
z Moczydła (2 miejsce), Genowefy i Stanisława Smentochów 
ze Starej Huty (3 miejsce), Wiesławy i Mirosława Płotków 
z Bukowa; (zagrody nierolnicze) – Emilii i Wojciecha Wentów 
z Gowidlina (1 miejsce), Bożeny i Adama Wróblewskich z Sie-
rakowic (2 miejsce), Ewy Grzenkowicz z Sierakowic (3 miejsce), 
Barbary Zomkowskiej z Bąckiej Huty oraz Teresy i Jana 
Kąkolów z Szopy.

Uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia dyplomów 
dokona wójt gminy w niedzielę 28 sierpnia 2011 r. w godzinach 
18.00–19.00 w Amfiteatrze „Szerokowidze” w Sierakowicach podczas 
gminnych dożynek.

M.K
Foto: Mirosław Chaber.

Pani Teresa Kąkol i Mirosław Chaber

Panie Gabriela Żmijewska i Jolanta Szulfer
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Ogród to pasja Adama Wróblewskiego

Warzywniak państwa WróblewskichPani Ewa Grzenkowicz w swoim ogrodzie

 Pan Eugeniusz Rejter  ma nie tylko piękny ogród, 
ale także zachwycający widok na Mojusz
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Projekt umożliwił  uczniom uczestnictwo w dodatkowych 
zajęciach, na których doskonalili umiejętność wskazywania i opi-
sywania faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych, 
stosowanie wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. 
Stosowane metody pracy  rozwijały pamięć, wyobraźnię, myśle-
nie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie oraz przygotowywały 
uczniów do wykorzystania wiedzy matematyczno – przyrodniczej 
przy rozwiązywaniu problemów w zakresie różnych dziedzin 
kształcenia szkolnego i w życiu codziennym.

Prowadzone w ramach projektu zajęcia wspomagały uczniów 
w rozwijaniu podstawowych umiejętności kluczowych i kom-
petencji matematyczno-przyrodniczych, wpływały na poprawę 

efektywności nauczania, wzrost motywacji 
w procesie uczenia się. Dzięki kołom zain-
teresowań z poszczególnych przedmiotów 
szansę rozwoju mieli uczniowie zdolni.

Podsumowanie projektu, połączone z wrę-
czeniem certyfikatów uczestnikom zajęć, 
odbyło się 17 czerwca  2011 r. 

Koordynatorzy

Podsumowanie projektu 
„Za pan brat z nauką”

W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. w Zespole Szkół 
w Gowidlinie realizowany był Projekt edukacyjny „Za pan brat 
z nauką – wyrównywanie szans edukacyjnych” w ramach Priorytetu 
IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt umożliwił uczniom placówki uczestnictwo w zajęciach poza-
lekcyjnych rozwijających umiejętności kluczowe w zakresie wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej i kompetencji naukowo – technicznych, tj. 
koło przyrodnicze i koło matematyczne dla szkoły podstawowej oraz 
koło matematyczne, biologiczno-chemiczne, fizyczne i geograficzne 
dla gimnazjum. Uczniowie również rozwijali komunikację językową 
na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

Dzięki projektowi odbywały się w naszej szkole zajęcia z psy-
chologiem, godziny terapii pedagogicznej, logopedii oraz  zajęcia 
wyrównawcze z matematyki, które zapewniały pomoc uczniom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podsumowanie realizacji projektu 
„Sięgaj po wiedzę”

12 lipca 2011 roku w Zespole Szkół w Tuchlinie odbyła się 
konferencja podsumowująca realizację projektu „Sięgaj po wie-
dzę”. Program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół 
w Tuchlinie współfinansowany został przez Unię Europejską 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w latach 2009-2011.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, rodzice i uczestnicy. Wszystkich 
powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchlinie, który jako zarządzający projektem, 
podsumował realizację całego przedsięwzięcia. W programie przewidziano 
również wystąpienie gości. Na zakończenie konferencji uczestnikom wręczono 
certyfikaty ukończenia projektu. Wszyscy uczestnicy, goście i rodzice udali się 
na zwiedzanie wystawy obrazującej przebieg projektu. 

Projekt miał na celu rozwijanie wielu umiejętności m.in.: sprawnego posłu-
giwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, wyszukiwania 
i selekcjonowania oraz wykorzystywania danych w konstruktywny oraz krytycz-
ny sposób, kształtowania umiejętności myślenia matematyczno-przyrodniczego, 
zdobywania umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym, rozwiązy-
wania problemów w twórczy sposób, efektywnego współdziałania w zespole.

Cele zostały osiągnięte, czego dowiodła przeprowadzana systematycznie ewalu-
acja projektu. Uczniowie z taką formą pomocy spotkali się u nas w szkole po raz 
pierwszy, dotąd nie było tak wielu i tak różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Umiejętności rozwijali na zajęciach z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, 
biologii, geografii, języka obcego, ICT, dydaktyczno-wyrównawczych. Dodatkowo 
zostały zorganizowane w ramach projektu zajęcia dla uczniów zdolnych, chcących 
poznawać świat poprzez doświadczenia, pytania, poszukiwania. W ramach tych 
działań powstał Klub Młodego Badacza i Klub Młodego Redaktora. Uczniowie 
mogli również uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych z pedagogiem, pro-
wadzony był także punkt konsultacyjny przez psychologa. W ramach projektu 
odbywały się też zajęcia sportowo–rekreacyjne.

Te formy aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie mogli 
wykorzystywać podczas zajęć zakupione w ramach projektu pomoce, materiały 
dydaktyczne. Korzystali m.in. z tablic suchościeralnych, tablic interaktywnych, 
pracowni językowej, mikroskopów, lornetek, programów multimedialnych, folio-
gramów, gier dydaktycznych i innych urządzeń. Każdy uczeń otrzymał piórnik 
z wyposażeniem, koszulkę projektową oraz posiłek regeneracyjny.

Uczniowie z Klubu Młodego Badacza i Klubu Młodego Redaktora wyjeżdżali 
w trakcie projektu kilkakrotnie na wycieczki do placówek naukowo – badawczych. 
Tam poprzez doświadczenia, warsztaty, rozmowy, spotkania rozwijali swoje 
umiejętności. Wycieczki bardzo spodobały się uczniom. Wracali zadowoleni 
i zawsze dopytywali się o następny wyjazd.

W ramach Klubu Młodego Redaktora doszło do 
wznowienia gazetki szkolnej „Echo Tuchlina”. Ucznio-
wie redagowali gazetki, które były przekazywane 
społeczności lokalnej. Pisali o tym, co dzieje się u nas 
w szkole, jakie mamy uroczystości, święta, co się 
wydarzyło w naszym regionie, przeprowadzali wy-
wiady, które również zamieszczali na łamach gazetki. 
Poznali także pracę dziennikarzy, redaktorów udając 
się na spotkanie warsztatowe do redakcji „Tygodnika 
Kartuzy” w Kartuzach.

Wszystkie dowody działalności uczniów, jak też 
realizacji projektu były umieszczane na stronie naszej 
szkoły: www.zstuchlino.edupage.org. Znalazły się 
tam numery gazetki szkolnej, album fotograficzny ze 
zdjęciami uczniów podczas zajęć, warsztatów, wyjść, 
wycieczek, doświadczeń. A ponadto można zapoznać 
się z całą zawartością projektu, który również został 
tam zamieszczony.

Projekt okazał się świetnym wsparciem dla 
uczniów naszej szkoły, dzięki niemu mogli oni wy-
równać szanse edukacyjne w porównaniu z innymi 
szkołami w województwie pomorskim, co przyczy-
nić się również może w późniejszym okresie do 
podniesienia kompetencji osobistych, społecznych 
i zawodowych uczniów. Projekt uzyskał najwyższy 
stopień w ocenie Urzędu Marszałkowskiego.

Tekst i foto: ZS Tuchlino
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Zakończenie projektu 
„Świat zabawy światem nauki”

W sierpniu br. minęły już dwa lata od momentu podpi-
sania umowy z Urzędem Marszałkowskim woj. Pomor-
skiego na dofinansowanie projektu pt.: „Świat zabawy 
światem nauki - wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Siera-
kowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans eduka-

cyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Projekt był współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania była nie mała, bo wyniosła 967 
261,69 zł przy wkładzie własnym Gminy 29 915,31 zł. Czas realizacji projektu 
niestety dobiegł końca i w czerwcu pożegnaliśmy ostatnich jego uczestników. 
Byli nimi rodzice/opiekunowie oraz uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych 
dzieci pięcioletnie przy następujących szkołach:

1. Zespół Szkół w Gowidlinie
2. Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej
3. Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
4. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
5. Zespół Szkół Tuchlinie.
W sumie w projekcie, który obejmował lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011, 

wzięło udział 260 rodziców i 268 dzieci. Zajęcia w ramach projektu odbywały 
się w specjalnie przygotowanych salach, które zostały odmalowane i wypo-
sażone w pomoce dydaktyczne. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach 
z wychowania przedszkolnego, j. angielskiego, rytmiki oraz 85 dzieci – w terapii 
pedagogicznej, a 57 dzieci w terapii logopedycznej. Dodatkowo każde dziecko 
codziennie otrzymywało posiłek regeneracyjny. 

Celem projektu było zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na 
terenie gminy Sierakowice poprzez: promocję edukacji wśród społeczeństwa; 
zwiększenie dostępności do podstawowej formy edukacji przedszkolnej poprzez 
wygenerowanie nowych miejsc w oddziałach przedszkolnych; zwiększenie 
dostępności opieki specjalistycznej (logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej, 
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel języka obcego).

Dzięki dobrej woli rodziców, którzy w zaufaniu powierzyli nam swoje dzieci 
oraz ścisłej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego 
projektu udało się w pełni zrealizować zakładane wskaźniki. Mamy nadzieję, 
że udział dzieci w tym przedsięwzięciu dał im dodatkowe możliwości rozwoju 
oraz przygotował ich do rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej.

Marzanna Sobotka-Pobłocka kierownik projektu

W Lisich Jamach

W Kamienicy Królewskiej

W Sierakowicach

W Tuchlinie W Gowidlinie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Konkurs  „Śpiewaj i rysuj z Zabadellą” 

Laureaci na Tropikalnej Wyspie w Krausnick
W marcu br. odbył się ogólnopolski konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 
1-3 szkoły podstawowej pt. „Śpiewaj i rysuj z Zabadellą”, zorganizowany przez firmę 
POLANGLO, wyłącznego importera wydawnictwa Oxford University Press.                        

Uczniowie „Małej Szkoły” w Szopie - pod pieczą nauczyciela - zdobyli jedną 
z dziesięciu głównych nagród, czyli wycieczkę do Niemczech - na Tropikalną 
Wyspę w Krausnick oraz Berlina w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2011r. Te-
matem przewodnim Konkursu było wykonanie pracy plastycznej obrazującej do-
wolnie wybraną jedną piosenkę znajdującą się w kursie New Sparks. Książeczka 
laureatów: Aleksandra Głodowska – klasa 2, Kornelia Kroll – klasa 2, Weronika 
Klinkosz – klasa 3 oraz Szymon Klinkosz – klasa 3 pt.: „What̀ s the weather like 
today”  została wysłana na adres Konkursu.

Jury wybrane przez Organizatora, dokonało wyboru 30 najciekawszych prac 
(ponad 100 z całej Polski), które zostały umieszczone na stronie internetowej Or-
ganizatora, tak by internauci poprzez głosowanie dokonali wyboru 10 najlepszych 
prac w terminie od 11 kwietnia do 8 maja 2011r. Nasza szkoła z liczbą głosów 
6132 (6.91%) zakwalifikowała się do grupy szczęśliwców. W poniedziałkowy 
poranek 30 maja laureaci wyruszyli  pociągiem Intercity do Warszawy. – Tam, 
o godzinie 17.00 w Hotelu Kyriad Presige powitano wszystkich uczestników 
wycieczki do Legolandu.

Następnie odbyło się spotkanie z autorką New Sparks, Panią Magdaleną 
Szpotowicz, która wręczyła wszystkim zwycięzcom dyplomy oraz upominki. 
Około godziny 20.30 wszyscy uczestnicy wyruszyli  w drogę do Krausnick na 
Tropikalną Wyspę, gdzie spędzili cały następny dzień.

Tropical Islands – to największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Eu-
ropie. Wielką zaletą Tropical Islands jest położnie – zaledwie 60 kilometrów od 
Berlina, stolicy Niemiec, i w bezpośrednim sąsiedztwie Szprewaldu – rezerwatu 
biosfery, a także parku krajobrazowego Dahme-Heidenseen. Wymiary wyspy są 
gigantyczne: hala ma 360 metrów długości, 210 metrów szerokości i 107 metrów 
wysokości. Jest tam największy w Europie las tropikalny, wioska tropikalna 
z gastronomią, białe plaże, laguna z wyspy Bali i Morze Południowe do pły-
wania, jak i najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna. Dodatkowo 
w Tropical Islands jest największy w całych Niemczech tropikalny kompleks 
wellness - ze świątyniami, w których można zrobić coś dobrego dla swojego 
ciała i duszy. Odważni , którzy zdecydują się na jazdę tropikalną windą, muszą 
najpierw pokonać ścieżkę przez dżunglę. Balansując na chybotliwych belkach, 
pokonując tunel i przechodząc po wiszącym moście, śmiałkowie muszą wykazać 
się sporą dozą zręczności. Na ogromnym areale można się do woli wspinać, ska-
kać, biegać – słowem, wyszaleć się za wszystkie czasy. Klub dla dzieci Tropino 
w Tropical Islands to miejsce, w którym najbardziej liczy się dobra zabawa. 
Wrażenia niesamowite… Ale to nie koniec!

Drugi dzień wyprawy poświęcony został na zwiedzanie Berlina. Berlin jest 
stolicą i zarazem największym miastem Niemiec. Jako miasto dwukrotnie więk-
sze od stolicy Polski, zapewnia odpowiednio więcej atrakcji. Warto się więc tam 
wybrać, choćby ze względu na bliskość i łatwość dojazdu. Tutaj dzieci odwiedziły 
zoo oraz akwarium. 

Ogród zoologiczny działa od 1844 roku, akwarium natomiast od roku 1913. 
Obiekty te znajdują się w zachodniej części Berlina, w dzielnicy Kurfürstendamm, 
obok parku Tierpark. Łącznie zajmują one powierzchnię 35 hektarów. Jest to 
największym tego typu ośrodek w Niemczech i może się poszczycić największą 
ilością gatunków w porównaniu z innymi ogrodami zoologicznymi na świecie. 
W akwarium na 3 piętrach oprócz ryb (słodko-, słonawo- i słonowodnych) znaj-
dują się też ekspozycje z gadami, płazami, insektami czy skorupiakami. Obok 
ogromnej ilości gatunków morskich jeżowców, ślimaków, krabów, rozgwiazd 
i ryb można też podziwiać pokaźną kolekcję ponad 50 gatunków koralowców, 
z czego 24 gatunki są regularnie rozmnażane. 

Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobiły meduzy. Jeden z gatunków 
umieszczony był w ogromnym akwarium w kształcie walca, dzięki czemu 
możliwe było podziwianie tych ciekawych zwierząt z każdej strony. Berlińskie 
akwarium może poszczycić się tym, że niektóre z meduz są regularnie roz-
mnażane. W jednym z akwariów zobaczyć można polipy meduz. Niestety cały 
proces rozmnażania, który jest odtwarzany w 50 zbiornikach, nie jest dostępny 
dla zwiedzających.

Drugie piętro poświęcone jest gadom (jaszczurki, 
węże, żółwie, krokodyle...). Zwierzęta zamieszkują 
tam ponad 40 pięknie zaaranżowanych terrariów. 
Na trzecim piętrze znajdowały się płazy oraz insekty. 
Duża atrakcją okazały się terraria z żabami. Mimo, 
iż zwierzęta te były mało ruchliwe, to stanowiły dla 
obserwatora niemałe wyzwanie. 

Ostatnim punktem wycieczki był wjazd na wieżę 
telewizyjną w Berlinie -  bardzo ciekawą budowlę, 
przypominającą maszt z antenami. To budynek o wy-
sokości ponad 300 m, na którym oprócz nadajników, 
można poobserwować panoramę Berlina.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. 
W czwartek wszyscy noc spędzili już we własnych 
łóżkach, chociaż… Trudno było zaraz zasnąć i przejść 
do normalności, gdyż naprawdę było o czym opo-
wiadać. Nagroda bardzo przypadła wszystkim do 
gustu, było czego zazdrościć. - Sympatyczna atmos-
fera, doborowe warunki noclegowe, bezproblemowa 
podróż i moc niezapomnianych wrażeń. To powód 
do tego, aby nie poprzestawać i wierzyć w swe ma-
rzenia. Nauka języków obcych i innych przedmiotów, 
wcale nie musi być wyłącznie obowiązkiem każdego 
ucznia, wypełnianiem programu edukacji, ale i okazją 
do poznania kawałka świata. Nigdy nie wiadomo 
bowiem, kiedy nadarzy się taka szansa, a jeżeli już 
się pojawi - trzeba ją wykorzystać i kuć żelazo póki 
gorąco. Dzieciom z „Małej Szkoły” się udało. Nie 
ma więc znaczenia, skąd pochodzimy i gdzie się 
kształcimy - w małej wiejskiej placówce, czy dużej 
miejskiej szkole. Ważne, abyśmy mieli dobrych prze-
wodników i wytrwale pracowali nad powierzonymi 
obowiązkami. 

Ewelina Pawłowska
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Młodzież z Belgii gościła 
w Sierakowicach
Siedmioro młodych Belgów i jedenaścioro Polaków spędziło razem 
tydzień biorąc udział w wymianie polsko-belgijskiej w dniach od 
3 do 10 sierpnia 2011 r. w Sierakowicach.

Po przyjeździe w środę 3 sierpnia cała grupa po obiedzie udała 
się na zwiedzanie Sierakowic, a po południu rodziny goszczące Bel-
gów zabrały ich na zasłużony wypoczynek do siebie do domu.

4 sierpnia młodzież najpierw udała się na lody i do sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Sierakowicach, gdzie pod okiem pana Mateusza 
Dułaka integrowała się podczas gry w badmintona i piłkę nożną. Potem 
wszyscy pojechali do Załakowa nad Jezioro Okonek. Tam czekali pan 
Rajmund Spręga, pan Witold Sildatk i pan Maciej Lewandowski, którzy 
przygotowali atrakcje wędkarskie i wypoczynek nad wodą. Ponieważ 
słonko ładnie przygrzewało po krótkim wędkowaniu większość 
opalała się i kąpała w jeziorze. Podczas leniuchowania w Załakowie 
młodzież wraz z opiekunami zjadła grillowany obiad.

Dalszy etap leniuchowania miał miejsce w piątek 5 sierpnia, 
kiedy to wszyscy udali się do Aquaparku w Sopocie. Trzy godziny 
kąpieli i szaleństw w parku wodnym upłynęły dość szybko. Po-
tem był jeszcze spacer po sopockim molo i wreszcie obiad. A po 
obiedzie zakupy w gdańskim centrum handlowym.

Sobota 6 sierpnia okazała się piękna, jeśli chodzi o pogodę, 
ale także bardzo wyczerpująca podczas gry terenowej, którą 
dla młodzieży przygotowali pan Adrian Klawikowski, pan Raj-

mund Spręga i pan Mateusz Szulc. Panowie przygotowali osiem 
punktów kontrolnych, na których skakano, zbierano szyszki, 
orientowano się za pomocą kompasów w terenie, wspinano się, 
przechodzono po linie zawieszonej między drzewami i strze-
lano z wiatrówki. Obiad i chłodne napoje były marzeniem 
każdego uczestnika wyprawy. A po krótkim wypoczynku pod 
okiem instruktorów żeglarstwa młodzież i opiekunowie spę-
dzili popołudnie na rowerkach wodnych, żaglówkach, łódkach 
i motorówkach.

7 sierpnia w niedzielę czas naszym gościom zaplanowały rodziny, 
u których przebywali.

W poniedziałek niestety ze względu na deszcz nie odbył się plano-
wany spływ kajakowy Słupią. W związku z tym młodzież z panią Ho-
noratą Matuszczak i panią Anną Budzanowską pojechała do Gdańska 
na kręgle, a po obiedzie grupa odwiedziła Jarmark Dominikański.

Wtorek 9 sierpnia był dniem wyciszenia przed podróżą, toteż grupa 
wyjechała do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Po obiedzie 
wszyscy udali się do rodzin i przygotowywali się do wyjazdu.

Belgowie polecieli do domu wczesnym rankiem 10 sierpnia.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wspomnianym opie-

kunom za pomoc w realizacji programu pobytu naszych przyjaciół 
z Saint-Ghislain, pani Barbardze Rybickiej oraz pani Patty Canti-
gneau za przyjazd i sprawowanie opieki nad grupą belgijską, panu 
Wójtowi Gminy Sierakowice Tadeuszowi Kobieli za okazaną pomoc 
przy wymianie oraz wszystkim, którzy okazali nam życzliwość 
w trakcie pobytu naszych gości w Sierakowicach.

Tomasz Ziemann
koordynator wymiany

W październiku rusza 
uniwersytet dziecięcy
UNIKIDS jest to uniwersytet przeznaczony dla dzieci w wieku 
6-12 lat. Zajęcia będą odbywać się średnio 2 razy w miesiącu. 
Wykłady w piątki o 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu pod 
Orłem w Kartuzach, warsztaty w soboty do południa w szkole 
podstawowej nr 1 w Kartuzach. Mali studenci będą mieli zajęcia 
z prawdziwymi profesorami renomowanych uczelni krajowych 
i zagranicznych- ekspertami w danej dziedzinie. Sposób pro-
wadzenia wykładów oraz ich forma dostosowana jest do wieku 
dzieci. Każdy mały student otrzymuje indeks oraz koszulkę. Pro-
gram wykładów obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin: fizyka, 
chemia, antropologia, film, jazz, dziennikarstwo, sztuka i wiele, 
wiele innych. 8 października zapraszamy na Inaugurację Roku 
Akademickiego. Przywita nas chór ANIOłKI z Kiełpina, a przy-
sięgę studencką poprowadzi  honorowy Rektor naszej uczelni 
prof. dr Włodzimierz Soiński.  Na pierwszy wykład zaprosiliśmy 
panią sędzię Annę Marię Wesołowską, (która jest ambasadorem 

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczna Szkoła” - która 
będzie przeprowadzona także na terenie Sierakowic); na kolejne 
m.in. prof. Wiktora Niedzickiego, prof. ks. S. Foundowicza, Jerzego 
Snakowskiego, dr Iwonę i Bara Ndiaye. 

Tutaj nie ma egzaminów - jest za to mnóstwo zabawy: dzieci 
nauczą się jak po japońsku brzmi ich imię, dowiedzą się kto posolił 
Bałtyk, kto zrobił czarne dziury, jak działa silnik itp.

Forma uniwersytetu prowadzona jest w oparciu o umowę 
z ogólnopolskim uniwersytetem dziecięcym, który jest członkiem 
założycielem międzynarodowego stowarzyszenia EUCUNET sku-
piającego uniwersytety dziecięce z całego świata.

Misją uniwersytetu jest rozbudzenie i podtrzymanie w dzieciach 
naukowej pasji poprzez pokazanie że nauka to fascynująca przy-
goda, która może trwać przez całe życie. 

Koszt zajęć: 180 zł/semestr oraz 30zł za poszczególne warsztaty. 
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.unikids.pl/
kartuzy, Więcej informacji pod nr tel. 797-49-49-09, lub mail: 
kartuzy@unikids.pl

Na zajęcia zapraszamy dzieci z całego powiatu kartuskiego.
Katarzyna Treder-Kostyk
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Wakacyjny wyjazd 
„Stokrotek”

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 
                                             Jan Paweł II

Schola „Stokrotki” z parafii św. Marcina w Sierako-
wicach tegoroczne wakacje rozpoczęła wyjazdem 
nad morze. Swoją aktywnością religijną, modlitwą, 
śpiewem oraz ciężką całoroczną pracą młodzi 
artyści w nagrodę otrzymali przepiękną pogodę. 
Jednak aby było to możliwe, potrzebni byli ludzie 
dobrej woli, dzięki którym na twarzach dzieci 
zagościł uśmiech. Dni spędzone na obozie były 
dla nich czasem niezwykłym. Chociaż na chwilę 
mogły zapomnieć o swoich codziennych troskach 
i problemach. A niecodzienne wrażenia, których 
doświadczyły podczas obozu, pozostaną na długo 
w ich pamięci. Dla każdego uczestnika był to czas 
niezapomnianych wrażeń, zacieśniania więzi przy-
jaźni oraz czas radości i zabawy. Chcielibyśmy za 
to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo 
nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy się, że są 
jeszcze w naszym społeczeństwie osoby, którym nie 
jest obojętny los dzieci i młodzieży.

Szczególne podziękowania za „Wielkie Serce” pra-
gniemy złożyć: księdzu proboszczowi Bronisławowi 
Dawickiemu, Wójtowi Gminy panu Tadeuszowi 
Kobieli, panu Janowi Kamińskiemu, panu Józefo-
wi Grzenkowiczowi, panu Zenonowi Mańskiemu 
oraz kierownictwu Banku Spółdzielczego i Radzie 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. Dzięki 
Państwu mogliśmy się cieszyć z radości naszych 
podopiecznych. 

Serdeczne Bóg zapłać!
Opiekunowie Scholi

Zdrowe życie 
Postęp naukowo-techniczny tworzy nowe 
warunki rozwoju człowieka, znacznie 
odbiegające o tych, do jakich przywykł 
i przystosował organizm ludzki przez całe 
wieki.

W dzisiejszych czasach efektywność i ja-
kość naszego życia zależy od całokształtu 
warunków, w których człowiek przebywa, 
między innymi od prawidłowego sposobu 
odżywiania się i aktywności fizycznej. Nie 
beż znaczenia jest zwracanie uwagi na 
zachowania prozdrowotne i eliminowanie 
tych, które mają negatywny wpływ na 
nasze zdrowie.

Zachowania rozpatrywane z punktu 
widzenia ich znaczenia dla zdrowia okre-
śla się mianem zachowań zdrowotnych, 
w pływających pozytywnie lub negatywnie 
na organizm człowieka. Można wśród nich 
wymienić:

- sprzyjające zdrowiu (pozytywne, proz-
drowotne) jak: aktywność fizyczna, racjo-

nalne odżywianie, utrzymywanie czystości 
ciała i otoczenia, zapewnienie bezpieczeń-
stwa, utrzymanie właściwej relacji między 
ludźmi, radzenie sobie ze stresem, nie 
uleganie nałogom, zachowanie prawidłowej 
proporcji między pracą a wysiłkiem, ciągłe 
podnoszenie wiedzy o zdrowiu, jego odno-
wie i doskonaleniu,

- szkodliwe zdrowiu (negatywne, antyz-
drowotne) jak: palenie tytoniu, nadużywa-
nie alkoholu i leków, stosowanie środków 
uzależniających, zaniechanie aktywności 
fizycznej.

Społeczeństwo niedoinformowane o za-
letach i wadach poszczególnych zachowań 
wynikających z określonych stylów życia, 
najczęściej wybiera zachowania zagrażające 
zdrowiu, zaliczane do tzw. grupy ryzyka 
chorób cywilizacyjnych. Powinniśmy zatem 
zapewnić warunki, by zachowania służące 
zdrowiu mogły zostać zrealizowane. 

W kolejnych artykułach skupimy się 
na promocji zdrowego odżywiania, bo 
właśnie błędy żywieniowe powodujące 

niewłaściwe odżywianie stanowią bezpo-
średnią przyczynę, bądź czynnik ryzyka 
wielu schorzeń. Szacuje się, że ich liczba 
waha się w granicach od 30 do 50 jedno-
stek chorobowych, których przyczyną jest 
niezadowalająca jakość żywności i sposobu 
odżywiania. Do najpopularniejszych należą 
choroby układu krążenia, nowotwory jelita 
grubego, żołądka, piersi u kobiet i gruczołu 
krokowego u mężczyzn, cukrzyca, otyłość, 
niedokrwistość, osteoporoza. 

Schorzenia te są konsekwencją nadmier-
nej ilości energii pobieranej z pożywieniem, 
jak i również niedoborów żywieniowych 
oraz niewłaściwej jakości spożywanej żyw-
ności. Promocja zdrowia w zapobieganiu 
tym chorobom, a w wielu przypadkach 
także leczenie, wymagają właściwej diety 
oraz monitorowania jakości żywności. Ta 
tematyka często niedoceniania, będzie po-
dejmowana na łamach „Wiadomości Siera-
kowickich” i już dziś zachęcam do lektury. 

Rafał Mokrzycki
Dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl
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Raciborski rajd rowerowy 
W poniedziałek 25 lipca br., w strugach ulewnego 
deszczu, po pokonaniu w tym dniu 120 km, zawitała 
do Sierakowic grupa rowerzystów biorących udział 
w XIII rajdzie środowisk trzeźwościowych dookoła 
Polski. 

Już tradycyjnie zatrzymują się przy Ołtarzu 
Papieskim, aby podziękować za swoją trzeźwość. 
W tym roku po raz pierwszy Sierakowice zapewniły 
uczestnikom nocleg. Panu dyrektorowi Gimnazjum 
Krzysztofowi Andryskowskiemu i panu Romanowi 
Grubie dziękuję za użyczenie materacy. 

Uczestnicy rajdu prosili, abym przekazała słowa 
wdzięczności i podziękowań władzom gminy, że ze-
chcieli zakwaterować grupę 20 osób i zapewnili tak 
dogodne warunki pobytu. Rowerzyści niezmiernie 
wdzięczni byli panu palaczowi Klemensowi Gańskie-
mu, że cały dzień, aż do późnych godzin wieczornych, 
palił w piecu co. Mieli, pierwszy raz od kilku dni, 
ciepłą wodę do mycia i wreszcie wysuszyli sobie 
ubrania i buty. 

Dzień przyjazdu był również dniem św. Krzysztofa, 
patrona kierowców i opiekuna podróżujących. Po 
wieczornej mszy świętej ksiądz Piotr Wałdoch po-
święcił rowery uczestnikom rajdu i modlił się o ich 
dalszą szczęśliwą podróż. Spotkanie naszej grupy 
AA z uczestnikami rajdu trwało do późnych godzin 
nocnych. Wymiana doświadczeń: jak dotrzeć do 
ludzi uzależnionych, jak im pomóc, jakie zastosować 
formy pomocy, gdzie kierować na terapię, radość 
i wartość życia w trzeźwości – to tylko niektóre 
poruszane tematy.

Następnego dnia, po śniadaniu, panowie zwiedzali 
Sierakowice. Zachwyceni Sierakowicami, życzliwo-
ścią i gościnnością tutejszych ludzi, około południa 
wyruszyli na kolejny etap rajdu. Nasza gmina zyskała 
znowu grono osób propagujących w Polsce piękno 
i pozytywne walory Sierakowic i Kaszub.

Maria Karolak

Sprzątanie Świata 2011 

Lasy to życie - chrońmy je
W kalendarz wrześniowych terminów proszę koniecznie wpisać 
akcję, której nie należy przeoczyć, tj. SPRZĄTANIE ŚWIATA. Jak 
co roku nasza gmina włącza się już w osiemnastą edycję tej cen-
nej akcji. Hasłem przewodnim „SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA 
2011” jest: „Lasy to życie - chrońmy je”. Termin tegorocznej akcji 
zaplanowano na 16-17-18 września 2011 roku.

Dlaczego organizatorzy zaproponowali właśnie takie hasło? 
Ponieważ w ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” 
i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynaro-
dowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Mamy mówić 
o lesie jako całym skomplikowanym ekosystemie (a nie tylko 
o drzewostanie). Mamy poznać znaczenie lasów dla ludzi 
i całej przyrody oraz likwidować w nich dzikie wysypiska 
śmieci.

Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, sołectwa, 
firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do 
włączenia się w akcję. Niekoniecznie trzeba sadzić lasy, cza-
sami wystarczy pielęgnować istniejący drzewostan. Wiele osób 
mówi z pogardą o samosiejach. W rzeczywistości jest to cenna 
roślinność. Wystarczy samosieje odpowiednio „poprowadzić”, 

tzn. przerzedzić, ukształtować i mamy niezwykle wartościową 
roślinę już ukorzenioną, często odporną na choroby, rosnącą 
w rodzimym podłożu, a co najważniejsze - już kilkuletnią, za 
którą nic nie zapłaciliśmy. 

Zachęcam szczególnie sołectwa do inicjowania lokalnych 
„sprzątań” na swoim terenie. Co roku podczas tej akcji orga-
nizowano w gminie przeróżne działania z zakresu aktywnej 
edukacji ekologicznej poświęconej: likwidacji dzikich wysypisk, 
segregowaniu zebranych odpadów, zakładaniu zieleńców, 
sadzeniu drzew, krzewów i kwiatów. Przy okazji akcji rozpo-
czyna się programy edukacji ekologicznej (konkursy, turnieje 
wiedzy, happeningi, festyny, festiwale). Kreatywność uczniów 
i ich opiekunów nie zna granic.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości eko-
logicznej wśród mieszkańców gminy oraz budzenie odpowie-
dzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna 
edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja 
i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności 
w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów 
naturalnych (w tym wody, surowców naturalnych i lasów) oraz 
racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch 
działań, począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez 
selektywną zbiórkę i odzysk.

M. Karolak

Uczestnicy rajdu na tle drewnianego kościoła św. Marcina

Zadowolenie z pobytu w Sierakowicach rysowało się na twarzach uczestników
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Regulamin konkursu fotograficznego 
im. Edmunda Peplińskiego

ŻYCIE GMINY SIERAKOWICE

Przepisy ogólne

1. Organizatorami konkursu są Gmina Sierakowice i Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach. 

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszej 
gminy poprzez prezentację prac fotografów-amatorów o walo-
rach historycznych, przyrodniczych, kulturowych, społecznych  
i gospodarczych gminy Sierakowice.

3. W konkursie może brać udział każdy fotograf-amator za wy-
jątkiem członków Jury.

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warun-
ków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
 - historia,
 - przyroda,
 - kultura,
 - gospodarka,
 - sfera społeczna gminy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać po 5 prac w każdej kategorii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu 

prac o niskiej jakości technicznej. 
4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową 

lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać 
osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, ul Kartuska 27, 
83-340 Sierakowice.

5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15×21 cm lub 
w postaci cyfrowej na nośnikach CD o wymiarach min 1200×1600 
pikseli i maks. w plikach nie przekraczających 1 MB.

6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: godłem, 
opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na 
pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. 

W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośni-
kach CD powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być 
zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie 
Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika.

Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do 
identyfikacji z odpowiednim opisem.

7. Do dużej koperty zaadresowanej Gminny Ośrodek Kultury 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskie-
go” należy włożyć oznaczone prace oraz drugą zaklejoną kopertę, 
oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać będzie 
w środku informacje z następującymi danymi identyfikującymi 
autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 
e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim 
samym jak na każdym ze zdjęć.

8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocze-
śnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział 
w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8. 

9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie 
zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym 
konkursie.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania 
prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, 
prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

Nabór do Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE”

- Lubisz folklor? 
- Umiesz śpiewać i tańczyć? 
- Mieszkasz w Sierakowicach lub okolicy? 
- Nudzisz się wieczorami? 
- Chcesz poznać inne kraje i kulturę?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi 5× TAK, to przyjdź na próbę 7 paź-
dziernika br. w godz. 18.00–20.00 do sali Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sierakowicach.

Nabór do Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice
Wszystkich chętnych do rozwijania własnych zdolności muzycz-
nych zapraszamy na próby Orkiestry do Gminnego Ośrodka 
Kultury w piątki o godz. 20.00.

Zajęcia prowadzi kapelmistrz Hubert Szczypiorski. Orkiestrę 
cechuje wyjątkowa i towarzyska atmosfera. Z otwartymi rękami 
czekamy na Nowych Członków Orkiestry! Informacje w GOK pod 
nr. 58 681 62 14

...
W zawiązku z próbą stworzenia wystawy poświęconej Zabyt-
kowemu Kościołowi św. Marcina GOK Sierakowice zwraca się 
z prośbą do wszystkich osób posiadających zdjęcia lub pocztówki 
z ubiegłych lat o dostarczenie ich do naszej placówki.

...
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach realizuje projekt pn.: 

„Opracowanie i przygotowanie wydania albumu pt. „XXX-lecie 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych 
projektów - Osi 4 LEADER. W związku z powyższym zwracamy się 
z prośbą do dawnych członków Kaszubskiego Zespołu o kontakt 
w celu utworzenia wykazu członków.

KZPiT „Sierakowice”  na plaży w Wilanowie
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice 16 lipca wyjechał do 
Warszawy, aby tam, na „Plaży miejskiej Wilanów”, zaprezentować 
swój program. 

W połowie czerwca powstała w Wilanowie miejska plaża, której 
głównym partnerem jest miasto Gdynia. Jest to propozycja aktyw-
nego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców 
Warszawy i turystów. Można tam wypoczywać przez siedem dni 
w tygodniu aż do września. Piasek rozsypany na plaży został 
przywieziony znad Bałtyku, a dokładnie z gdyńskiej plaży. Niestety, 
wody z Bałtyku do Wilanowa nie przywieziono.

Każdego dnia organizowane są tam różne atrakcje, a przede 
wszystkim koncerty. W ramach współpracy miast Warszawa–
Gdynia zaplanowano koncert „Kultury świata”, na którym wystąpił 
nasz Zespół. W ramach połączonego z tą imprezą jarmarku kaszub-
skiego swoje wyroby prezentowało także Koło Gospodyń Wiejskich 
z Paczewa. Warszawiacy i turyści wypoczywający na plaży nie 
bardzo znali kulturę kaszubską, dlatego Zespół został przyjęty 
z ogromnym zainteresowaniem. Nawet konferansjer przedstawił 
nas jako wykonawców egzotycznych, którzy mówią w innym języku 
i wyróżniają się pięknymi, a zarazem dziwnymi strojami. Zespół 
dał godzinny koncert, prezentując bogactwo folkloru kaszubskiego, 
a także dał możliwość gry na burczybasie wczasowiczom. 

I tak tańcząc i śpiewając Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Siera-
kowice ożywił i pokazał kulturę kaszubską wszystkim tym, którzy 
chcieli odpocząć od miejskiego, warszawskiego zgiełku i przenieść 
się w plażowe, nadbałtyckie klimaty. 

Aneta Kotlenga

GOK INFORMUJE
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Podpis uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnegoMiejscowość i data

Terminarz

1. Konkurs trwa do końca grudnia 2011 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do końca lutego 2012r. Decyzja Jury 

jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo 
nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

5. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach 
przez Organizatora listownie 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej 
GOK Sierakowice www.gok.sierakowice.pl oraz w „Wiadomościach 
Sierakowickich”.

7. Ponadto z prac uczestników biorących udział we wszystkich 
kategoriach Konkursu Organizator wybierze jedną pracę, która 
otrzyma nagrodę główną Grand Prix .

8. Ogłoszenie wyników dotyczących nagrody głównej nastąpi 
w miesiącu marcu 2012 r., po zakończeniu Konkursu. Zwycięzca 
otrzyma listowne zawiadomienie.

Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- W każdej z kategorii trzy nagrody za I, II i III miejsce;
- Nagroda główna Grand Prix GOK – 500 zł.

Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Kon-
kurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej 
prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac w różnych miejscach. 
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac 
nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem au-
tora) na wydawanych przez siebie materiałach promujących Gminę 
Sierakowice. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują 
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych 
przez autorów zdjęć. 

Karta  zgłoszenia
Konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego

ŻYCIE GMINY SIERAKOWICE

Autor

IMIĘ I NAZWISKO

PSEUDONIM

ADRES

TELEFON

 

MAIL 

  
DATA URODZENIA 

Spis prac

l.p. kategoria/     opis/tytuł
 zakres tematyczny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

Oświadczam, ze powyższe dane są prawdziwe. Jednocześnie oświad-
czam, iż wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Zapewniam, że prace zostały 
przeze mnie stworzone bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem/
zaciągnęłam do dnia przysłania zdjęć jakichkolwiek zobowiązań, które 
ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do zgłoszenia zdjęć w konkur-
sie. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
nadesłanych zdjęć. Zobowiązuję się do niezgłaszania żadnych roszczeń 
względem organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego prac 
konkursowych nadesłanych wraz z kartą zgłoszenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Or-
ganizatora Konkursu Fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego „ŻYCIE 
GMINY SIERAKOWICE” w celach wynikających z regulaminu tego Kon-
kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organiza-
tora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 
904 z późn. zmianami)”.
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SPORT

V Turniej Piłki Nożnej Kibiców Sierakowice 2011
Dziewiątego lipca, na boisku Gminnego Klubu Sportowego Siera-
kowice, po raz piąty rozegrano Turniej Piłki Nożnej Kibiców Siera-
kowice 2011. Organizatorem imprezy był Fan Club Lechii Gdańsk 
w Sierakowicach przy współpracy GKS Sierakowice, Stowarzysze-
nia Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” oraz Rady Fanklubów 
Lechii Gdańsk. W zawodach wzięło udział 16 zespołów z całego 
kraju. W sumie w Sierakowicach bawiło się około 350 osób.

Turniej w Sierakowicach stał się już tradycją, na którą uczestnicy 
czekają długimi miesiącami. Możliwość pokopania piłki z przyja-
ciółmi ze stadionu, doskonała organizacja oraz wyśmienita zabawa, 
stały się wizytówką tych zawodów. Tegoroczny turniej zakończył 
się zwycięstwem zespołu z Sopotu, który w finale po rzutach kar-
nych pokonał Lechistów z Pelplina. Trzecie miejsce wywalczyła 
ekipa Łęgowa, która w małym finale pokonała, również po rzutach 
karnych, Czarnych Słupsk. Nagrodę specjalną, puchar FAIR PLAY, 
otrzymał zespół Śląska Wrocław. Organizatorzy turnieju przyznali 
również nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Błażej Wilusz, reprezentujący Czarnych Słupsk, najlepszym 
bramkarzem Sławomir Czerwiński ze Starogardu Gdańskiego, a ty-
tuł króla strzelców wywalczył Michał Paśko z Łęgowa. Wszyscy 
uczestnicy mogli liczyć na ciepłe posiłki oraz chłodzące napoje, 
które tak bardzo przydały się w tym upalnym dniu. Zgromadzeni 
kibice po raz kolejny zerwali ze swoim stereotypowym obrazem, 
który tak chętnie jest przekazywany poprzez środki masowego 
przekazu. Cały turniej przebiegł w przyjacielskiej atmosferze 
i z pewnością mieszkańcy Sierakowic mają jak najlepsze wspo-
mnienia związane z tą imprezą. 

Organizatorzy turnieju składają wielkie podziękowania sponso-
rom, bez których te zawody by się nie odbyły. Sponsorami turnieju 
byli: Powiat Kartuzy, Urząd Gminy Sierakowice, Ubojnia Drobiu 
GOSZ, Przetwórstwo Mięsne LIS, PHU RIBENA, Bank Spółdzielczy 
Sierakowice, Pub „U Lucjana”, Agencja Reklamowa JO TO JE TO, 
JANUS, FUB CYGERT, AG AUTO Grzenkowicz, Klub Sportowy 
Lechia Gdańsk, WBK Sierakowice.

Wyniki meczów – faza grupowa

Grupa A 
Lechia II Gdańsk - Sierakowice  1:1 
Dzierzgoń - Ultras LG  3:2 
Sierakowice - Dzierzgoń  2:1 
Lechia II Gdańsk - Ultras LG  5:0 
Sierakowice - Ultras LG  12:0 
Lechia II Gdańsk - Dzierzgoń  3:1 

1. Sierakowice  7 Pkt 15:2 
2. Lechia II Gdańsk  7 Pkt 9:2 
3. Dzierzgoń  3 Pkt 5:7 
4. Ultras LG  0 Pkt 2:20 

Grupa B 
Lechia I Gdańsk - Gryf Słupsk  0:1 
Sopot - Łęgowo  0:1 
Gryf Słupsk - Sopot  2:6 
Lechia I Gdańsk - Łęgowo    1:5 
Gryf Słupsk - Łęgowo    5:5 
Lechia I Gdańsk - Sopot    1:4 
1. Łęgowo  7 Pkt 11:6 
2. Sopot  6 Ptk 10:4 
3. Gryf Słupsk  4 Pkt 8:11 
4. Lechia I Gdańsk  0 Pkt 2:10 
  
Mecze ćwierćfinałowe
Sierakowice - Sopot  1:2 
Lechia II Gdańsk - Łęgowo    1:5 
Bytów - Pelplin  1:7 
Starogard Gdański - Czarni Słupsk  1:4 
  
Mecze półfinałowe
Sopot - Łęgowo    1:1 Karne 3:2 

Pelplin - Czarni Słupsk  4:1 

III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
W dniu 16 lipca na stadionie gminnym w Sierakowicach odbył 
się zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy w Sierakowi-
cach III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Banku 
Spółdzielczego. Do rozgrywek zgłosiło się osiem drużyn z gminy 

Grupa C 
Śląsk Wrocław - Bytów  0:8 
Starogard Gdański - Tczew  3:2 
Bytów - Starogard Gdański  5:3 
Śląsk Wrocław - Tczew  3:6 
Bytów - Tczew  4:1 
Śląsk Wrocław - Starogard Gdański  1:5 

Komunikat Zarządu GKS Sierakowice
Zarząd Gminnego Klubu Sportowego w Sierakowicach pragnie 
poinformować, iż w czerwcu br. została rozwiązana umowa ze 
sponsorem głównym I zespołu GKS Drywa Sierakowice, bio-
rącego udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej, Firmą „Drywa” 
Pana Andrzeja Drywy. W tym miejscu zarząd składa Panu 
Andrzejowi Drywie serdeczne podziękowania za wieloletnie 
wspieranie i pomoc finansową na rzecz zespołu piłkarskiego 
naszego klubu.

Jednocześnie informujemy, iż w lipcu 2011 roku, na sezon pił-
karski 2011/2012, została podpisana umowa z nowym sponsorem 
głównym I zespołu piłkarskiego GKS Sierakowice, grającego w li-
dze okręgowej, Bankiem Spółdzielczym w Sierakowicach.

Zarząd ma nadzieję, że współpraca naszego klubu z nowym 
sponsorem nie będzie trwać jeden sezon, lecz w przyszłości jeszcze 
bardziej będzie się rozwijać dla dobra sportu w naszej gminie.

Waldemar Formela 

1. Bytów  9 Pkt 17:4 
2. Starogard Gdański  6 Pkt 11:8 
3. Tczew  3 Pkt 9:10 
4. Śląsk Wrocław  0 Pkt 4:11

Grupa D 
Czarni Słupsk -Kościerzyna  3:2 
Chojnice - Pelplin  2:3 
Kościerzyna - Chojnice  2:4 
Czarni Słupsk - Pelplin  2:1 
Kościerzyna - Pelplin  0:4 
Czarni Słupsk - Chojnice  3:1 
1. Czarni Słupsk  9 Pkt 8:4 
2. Pelplin  6 Pkt 8:4 
3. Chojnice  3 Pkt 7:8 
4. Kościerzyna  0 Pkt 4:11 

Mecz o III miejsce
Łęgowo - Czarni Słupsk  2:2 Karne 5:4 
  
Mecz o I miejsce

Sopot - Pelplin  0:0 Karne 3:1 

  

Zespół Dossche

Najstarszy zawodnik turnirju odbiera pamiątkową statuetkę
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Sierakowice: Dossche Reaktywacja, Skibiński, Poniedziałki, Biało-
Zieloni, Hydroserwis, Kamieniarze, Shotgun, Na Spidzie.

Zwycięzcą zawodów została drużyna Dossche Reaktywacja, która 
w finale pokonała Biało-Zielonych 1:0. Trzecie miejsce wywalczył 
zespół Shotgun, który po rzutach karnych pokonał Kamieniarzy. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr Król (Dossche Reak-
tywacja), najlepszym bramkarzem Arkadiusz Garski (Biało-Zieloni). 
Specjalne wyróżnienie otrzymał Tadeusz Wąsowski, który był 
najstarszym zawodnikiem zawodów.

Rozgrywki grupowe:

Grupa A 
Dosshe Reaktywacja - Skibiński 3:0;
Biało-Zieloni - Hydroserwis 4:2;
Dossche Reaktywacja - Biało-Zieloni 2:1;
Skibiński - Hydroserwis 0:2;
Dossche Reaktywacja - Hydroserwis 3:3;
Biało-Zieloni - Skibiński 7:1;
1. Dossche Reaktywacja  7 pkt. 8:4;
2. Biało-Zieloni  6 pkt. 12:5;
3. Hydroserwis  4 pkt. 7:7;
4. Skibiński  0 pkt. 1:12.

Mecze półfinałowe:
Dossche Reaktywacja - Shotgun 4:1;
Kamieniarze - Biało-Zieloni 0:2.
Mecz o III miejsce: Kamieniarze - Shotgun 1:1, karne 1:2.
Mecz o I miejsce: Biało-Zieloni - Dossche Reaktywacja 0:1.

W.F.

Zwycięski sparing GKS Sierakowice 
2 sierpnia GKS BS Sierakowice rozegrał kolejny mecz sparingowy 
w Sierakowicach z czwartoligową drużyną Murkam Przodkowo. 
Mimo że mecz miał charakter czysto szkoleniowy, to było na co 
popatrzeć. Drużyna z Sierakowic od pierwszego do ostatniego 
gwizdka dominowała na boisku, Przodkowo ograniczało się tylko 
do kontrataków. Po pierwszej połowie wynik był remisowy. 

W drugiej połowie napór gospodarzy doprowadził do prowa-
dzenia 2:0 lecz po jednym, wręcz jedynym i karygodnym, błędzie 

Terminarz rozgrywek GKS „Sierakowice” 
Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” zawiadamia, że, zgodnie 
z terminarzem rozgrywek Wydziału Gier i Ewidencji, zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo V Ligi - Pomorze Grupa I Gdańsk 
w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 rozgrywane będą przez 
naszą drużynę na stadionie sportowym w Sierakowicach przy ul. 
Kubusia Puchatka. 

TERMINARZ

 Nr Meczu Drużyna Gości Termin zawodów Godz.

1. KO - I - 36 ORZEŁ Choczewo 10.09.2011 sobota 17.00
2. KO - I - 50 ORZEŁ Trąbki Wielkie 25.09.2011 niedziela 14.00
3. KO - I - 64 START Mrzezino 09.10.2011 niedziela 14.00
4. KO - I - 78 WIKĘD Kębłowo 22.10.2011 sobota 15.00

5. KO - I - 92 AMATOR Kiełpino 06.11.2011 niedziela 14.00

Zgodnie z terminarzem rozgrywek Wydziału Gier i Ewidencji 
zawody piłki nożnej o mistrzostwo Klasy „B” - Pomorze Grupa IV 
Gdańsk w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 rozgrywane będą 
przez naszą drużynę na stadionie sportowym w Sierakowicach 
przy ul. Kubusia Puchatka.

TERMINARZ

 Nr Meczu Drużyna Gości Termin zawodów Godz.

1. B - IV - 16 Potęga Węsiory 04.09.2011 niedziela 14.00
2. B - IV - 27 KS Skorzewo 18.09.2011 niedziela 14.00
3. B - IV - 38 Wierzyca – Larix Stara Kiszewa 02.10.2011 niedziela 14.00
4. B - IV - 49 Borga Linia 16.10.2011 niedziela 14.00

5. B - IV - 60 Huragan Nowe Polaszki 23.10.2011 niedziela 14.00

Jako gospodarz zawodów drużyna występować będzie w strojach  
żółto-czarnych.

obrony w tym meczu goście strzelili bramkę i to było wszystko na 
co było stać w tym meczu IV ligowy zespół z Przodkowa.

Strzelcem 2 bramek dla Sierakowic był Artur Formela. Wynik 
końcowy 2:1 dla Sierki.

Skład zespołu: Maciej Zengerski, Rafał Bronk, Marek Dawidow-
ski (46 min. Filip Ustowski), Bartosz Kultys, Piotr Biernat, Mateusz 
Studziński, Michał Klaman, Dawid Bulczak (46 min. Karol Sychta), 
Tomasz Płachecki, Rafał Synak (46 min. Krystian Gilmajster), To-
masz Musik, i Artur Formela.

Waldemar Formela

Pierwszy mecz jesiennej kolejki
Przegrana GKS Sierakowice 

W niedzielę 14 sierpnia, na boisku w Kiełpinie, zespół GKS BS Sie-
rakowice rozegrał pierwszy mecz kolejki jesiennej sezonu 2011/2012 
z zespołem Amator Kiełpino. 

W pierwszej połowie meczu przeważał zespół z Sierakowic, który 
schodził do szatni z przewagą dwóch bramek. Po pierwszej połowie 
GKS BS Sierakowice prowadził 3 : 1. Druga połowa zaczęła się od 
naporu gospodarzy, co w ciągu kilku minut od gwizdka rozpoczy-
nającego drugą połowę dało im zdobycie drugiej bramki. Kolejne 
20 minut to wyrównana gra, lecz goście zdobyli bramkę wychodząc 
na prowadzenie 4 : 2 i od tego momentu zespół z Sierakowic prze-
stał grać, a ograniczał się do wybijania piłki. Napór gospodarzy 
i szereg błędów  w obronie zawodników z Sierakowic doprowadził 
do strzelenia przez zespół Amatora Kiełpino w ciągu 20 minut aż 
trzech bramek, co ostatecznie dało im zwycięstwo 5 : 4.

Skład GKS BS Sierakowice: Maciej Zengerski, Bartosz Kultys, 
Marek Dawidowski, Rafał Bronk, Piotr Biernat, Rafał Synak (50 
min. Krystian Gilmajster), Tomasz Musik (70 min. Filip Ustowski), 
Tomasz Płachecki, Dawid Bulczak (80 min. Mateusz Studziński), 
Michał Klaman (80 min. Rafał Gliszczyński), Artur Formela.

Strzelcy bramek dla Sierki: Artur Formela - 2, Tomasz Musik - 1, 
Michał Klaman – 1.

Waldemar Formela

Grupa B
Poniedziałki - Na Spidzie 5:0;
Kamieniarze - Shotgun 2:1;
Poniedziałki - Kamieniarze 2:2;
Na Spidzie - Shotgun 2:7;
Poniedzialki - Shotgun 2:3;
Na Spidzie - Kamieniarze 2:6;
1. Kamieniarze  7 pkt. 10:5;
2. Shotgun  6 pkt. 11:6;
3. Poniedziałki  4 pkt. 9:5;
4. Na Spidzie  0 pkt. 4:18.



26 8 (254) sierpień 2011WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.3o–13.3o, 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.

I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 

W niedzielę 7 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
wraz z Klubem Sportowym BAT, zorganizował nad jeziorem w Go-
widlinie I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej.

Od samego rana, przy silnie wiejącym wietrze, rywalizację roz-
poczęły Panie, wśród których bezkonkurencyjny okazał się zespół 

„Blondynek” w składzie: Alicja i Beata Grucza. Dziewczęta wygrały 
wszystkie mecze, tracąc przy tym tylko seta. 

Niezwykle zacięty okazał się mecz o drugą lokatę w turnieju. 
Dopiero tie break zadecydował o  zwycięstwie zespołu „Mikasa 
Team”, w składzie: Natalia Bojanowska oraz Martyna Wolska, nad 
ekipą „NEXIA” (Anna Kajfasz, Paulina Mielewczyk).

Miejsca na podium:
1. Blondynki (Alicja Grucza, Beata Grucza)
2. Mikasa Team (Natalia Bojanowska, Martyna Wolska)
3. NEXIA (Anna Kajfasz, Paulina Mielewczyk)
Po zakończonej rywalizacji Pań do zmagań przystąpili Panowie, 

do udziału zgłosiło się 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy.

W grupie „A” o wyjście do kolejnego etapu rozgrywek walczyły 
zespoły BAT, Fajne Chłopaki, Nie Bracia oraz Kociewskie Diabły. 
Rywalizacja w tej grupie była bardzo ciekawa, co spowodowało, 
że każdy mecz był bardzo zacięty i emocjonujący. Z grupy „A” do 
półfinału awansowały zespoły BAT-u oraz Fajnych Chłopaków.

W grupie „B” rywalizacja była mniej zacięta i do półfinałów 
awansowały zespoły PEGAZ oraz EUTO-PARTNER.

W pierwszym meczu półfinałowym zmierzyły się zespoły BAT
-u oraz EURO-PARTNER, mecz wygrali ci pierwsi 2:0. W drugim 
półfinale zagrały zespoły PEGAZ oraz Fajne Chłopaki, spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych również 2:0.

W meczu o III miejsce zespół EURO-PARTNER, w składzie: Krzysz-
tof Formela i Maciej Kuchta, pokonał w tie breku ekipę Fajnych Chło-
paków i tym samym to oni cieszyli się z III miejsca w turnieju.

W wielkim finale naprzeciwko sobie stanęli zawodnicy BA-
T-u oraz zespołu PEGAZ. Jak na finał przestało, mecz stał na 
wysokim poziomie. Spotkanie zostało zakończone po tie breku 
zwycięstwem zawodników zespołu PEGAZ.

Miejsca na podium:
1. PEGAZ (Kamil Wałdoch, Przemysław Krampa)
2. BAT (Łukasz Wenta, Mateusz Cymerman)
3. EURO-PARTNER (Krzysztof Formela, Maciej Kuchta)
Mimo ciężkich warunków atmosferycznych zawody cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. 
Puchar i medale wręczał Dariusz Zelewski - wiceprezes Zarządu 

BAT ds. siatkówki.
Szczególne podziękowania należą się Klubowi Sportowemu 

BAT za pomoc w organizacji Turnieju, jak również Panu Pawłowi 
Staszkowi za pomoc w przygotowaniu oraz fachowy komentarz 
siatkarski do każdego spotkania.

Dla uczestników Turnieju miłą niespodziankę w postaci poczę-
stunku przygotował Pan Henryk Mielewczyk.

Marcin Rompa

XII regaty 
„O Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego”
Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” Kamienica 
Królewska, Uczniowski klub Sportowy „FLOREK” Sierakowice 
i Gminny Ośrodek Kultury  Sierakowice zapraszają na XII regaty 

„O Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego”, które odbędą się 3 i 4 
września w Kamienicy Królewskiej.

Warunki ogólne: Mistrzostwa Kaszub 2011 zostaną rozegrane 
w następujących klasach: OPTIMIST, VAURIEN, OMEGA, OPTI-
MIST gr. „0” (dzieci urodzone w roku 2001 i młodsze), przewidzia-
ne jest rozegranie w ciągu dwu dni minimum sześciu wyścigów 
w klasach jachtów wymienionych powyżej, zwycięzca w klasie 
OTIMIST otrzymuje „małą wstęgę”, ostatni wyścig wyłania zdo-
bywcę „dużej wstęgi”.  

Regaty „O Małą Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego”, Orga-
nizator dysponuje 30-toma łodziami klasy OPTIMIST, które mogą 
być wypożyczone odpłatnie uczestnikom regat, którzy przyjadą 
bez swojego sprzętu.   

Regaty „O Dużą Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickigo”, dopusz-
czone są do wyścigu wszystkie jachty żaglowe w dowolnej klasie, 
wygrywa jacht bezwzględnie najszybszy.

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą przez Organizatora 
faksem, e-mail: biuro@ukswiking.pl i pocztą do godz. 20 – tej 2 
września 2011 r. oraz na przystani UKS „Wiking” do godz 10 – tej 
3 września 2011 r. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać 
aktualne badania lekarskie. 

Program regat
3 września: godz. 10.00 otwarcie regat, odprawa kierowników 
ekip, zamknięcie listy startowej; godz. 11.00 start do pierwszego 
wyścigu regat;
4 września: godz. 11.00 start do kolejnego wyścigu regat; ostatni 
wyścig: „O Dużą Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego” – start 
wspólny; godz. 16.00 uroczyste zakończenie regat i ogłoszenie 
wyników.

Klasy jachtów:
- OPTIMIST, OPTIMIST grupa „0”
- VAURIEN
- OMEGA 
Przepisy: regaty będą rozgrywane zgodnie z Zawiadomieniem 

o Regatach, Instrukcją Żeglugi i Przepisami Regatowymi Żeglarstwa. 
Organizatorzy 
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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 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: 

30 września, 28 października, 25 listopada, 16 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

SPRZEDAM

Działki budowlane i rolne; prąd, woda na miejscu; cena 49 zł/m2 (do negocjacji); 
tel. 603 748 535; lub zamiana.

Samochód BMW, rocznik 1991, 1.8 benzyna, kolor czarny, stan bardzo dobry, zadbany, 
garażowany, ABS, elektryczne lusterka, szyberdach, halogeny przeciwmgielne przednie, 
radio, CD, wspomaganie kierownicy, centralny zamek na pilota, opłaty i przegląd ważne 
cały rok, cena 4800 zł (do negocjacji), tel. 66 51 48 913, Sierakowice.

Kozie mleko w cenie 4 zł za litr, 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

WYDZIERŻAWIĘ

5000 m2 działki ogrodzonej z wjazdem od ulicy przy głównej trasie; prąd i woda 
na działce; cena do negocjacji; tel. 603 748 535.

USŁUGI

Usługi Kelnerskie wesela, osiemnastki, imprezy okolicznościowe, 
tel. 725 129 954.

Oferuję przejażdżki bryczką konną, tel. 667 157 948; Sierakowice, ul. Leśna 42. 

OGŁOSZENIA DROBNE

Profesjonalne filmowanie imprez, 
nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.

Skup jabłek przemysłowych (spady) i czarnego bzu,
Sierakowice ul. Źródlana 4, tel. 602 440 612.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„Samopomoc Chłopska” 
Sierakowice

Szczegóły konkursu 
w punkcie sprzedaży: 

tel./fax 58 681 67 91 
kom. 795 580 511

lub na stronie 
www.schsierakowice.pl

SZANOWNY KLIENCIE

WSZYSCY KLIENCI, którzy do 30 września 2011 roku 
dokonają zakupu minimum 1 tony opału 

w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach, ul. Piwna 20 

BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE 

NAGRODĄ JEST 

KOSIARKA SPALINOWA z napędem 
lub ROZSIEWACZ NAWOZÓW 400 kg 

Wartość nagrody 1150 zł 

KONKURS
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Oferujemy opiekę na godziny – łagodny start przedszkolaka

ogłasza nabór na zajęcia z języka niemieckiego
w roku szkolnym 2011/2012 

W ofercie: 
- zajęcia grupowe (do 10 osób)
- zajęcia indywidualne 
  (przygotowanie do wyjazdów zagranicznych)
- konwersacje
- przygotowanie do egzaminów:

gimnazjalnego
maturalnego
państwowych ZD, C1

- korepetycje
PODRĘCZNIK I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE GRATIS

Szczegóły pod numerem telefonu:  506 605 885                                                       
Zajęcia: Sierakowice, ul. Okrężna 3
www.sjo-aleksandra.pl


