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☞ Czytaj na str. 12–13

Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Obchody Roku Floriana Ceynowy 
w Sierakowicach

20 lat samorządu 
w gminie Sierakowice 1990–2010

Urząd Gminy wydał kolejny, już 3 tom publikacji z serii „Biblioteka 
miesięcznika Wiadomości Sierakowickie”. Tytuł publikacji brzmi „20 lat 
samorządu w gminie Sierakowice 1990–2010”. 

Jest to praca zespołu osób pod redakcją pani Marii Kolki. Czytelnik 
znajdzie w publikacji informacje o rodzącej się i rozwijającej samorząd-
ności w naszej gminie w minionym dwudziestoleciu. Książka zawiera 
materiały o charakterze historycznym i stanowi doskonały dokument, 
niezwykle wiarygodny, gdyż tworzony przez ludzi bezpośrednio uczest-
niczących w wydarzeniach. 

O genezie i działalności Komitetu Obywatelskiego oraz o pomocy 
społecznej napisała Maria Dyczewska. Prace Rady Gminy minionych 
kadencji analizuje Maria Kolka. Rozdział poświęcony gospodarce 
finansowej gminy i inwestycjom jest wspólnego autorstwa – Marii 
Dyczewskiej i Zbigniewa Fularczyka. Oświatę gminy opisała Danuta 
Pioch. Anna Lehmann skupiła swoją uwagę na kulturze i sporcie 
w naszej gminie. Wywiady z ludźmi, którzy odegrali znaczącą rolę 
w historii naszej gminy i kształtowali jej oblicze, przeprowadziła 
Maria Karolak. Publikację składał Bogusław Gliński, a drukowano 
ją w Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie. 

Książka, w cenie 12 zł, jest do kupienia w biurze podawczym 
Urzędu Gminy – na parterze pok. 102.

M.K.

Grupa teatralna „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej
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11. sesja Rady Gminy
Kolejna sesja Rady Gminy miała miejsce 11 października. 

Radni wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach 

W tym roku dobiega końca kadencja ławników działających przy 
sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą „Prawo o ustroju sądów 
powszechnych” ławników w głosowaniu tajnym wybierają rady 
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wyboru 
należało dokonać najpóźniej w październiku bieżącego roku. 

Ławnikami na nową kadencję (2012-2015) zostali wybrani: Alek-
sandra Dąbrowska-Konkol i Ryszard Klajn.

Praca komisji skrutacyjnej 

Jeden budynek socjalny mniej

Radni wyrazili zgodę na wykreślenie z ewidencji budynków so-
cjalnych budynku dawnej szkoły podstawowej w Borowym Lesie. 
Powodem tej decyzji jest zły stan techniczny obiektu oraz uciążli-
wość dojazdu (brak komunikacji) do innych miejscowości. 

Jest porozumienie w sprawie szkoły w Szopie

Wszystko wskazuje na to, że konflikt dotyczący szkoły w Szopie 
został zażegnany. Po długotrwałych rozmowach strony doszły do 
porozumienia. Tuż przed sesją zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Sołectwa Bącka Huta wycofał skargę na wójta gminy, która 
na tym posiedzeniu miała zostać rozpatrzona przez radnych. 

– Spór został zakończony – poinformowała dziennikarzy Dorota 
Pawelczyk, prezes stowarzyszenia. – Trzydziestego września spo-
tkaliśmy się z radnymi, a przed dzisiejszą sesją także z wójtem, 
zastępcą, panią sekretarz, przewodniczącym i wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy i radnym z naszego okręgu. Doszliśmy do 
porozumienia i daliśmy sobie nawzajem szansę. Mam nadzieję, że 
będzie dobrze i zaczynamy współpracować. Złożyliśmy skargę na 
pana wójta za to, że nie przekazał nam środków na prowadzenie 
gimnazjum, ale dziś tę skargę wycofaliśmy. Otrzymamy dotację, 
ale musimy jeszcze zaczekać aż wszystko się uprawomocni. Może 
to potrwać nawet trzy miesiące, ale otrzymamy wyrównanie, 
więc szkoła będzie mogła funkcjonować bez przeszkód. Będzie-
my zabiegać o przyspieszenie wypłaty tych pieniędzy. Pan wójt 
zapewnił nas także, że nie będzie używał uchwały podjętej przez 
radnych na poprzedniej sesji, która skraca okres użyczenia bu-
dynku szkolnego. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo radosny 
– dodała pani Dorota. 

Informacje o porozumieniu potwierdził wójt Tadeusz Kobie-
la. – Czekałem na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która, 
mimo pewnych oporów i wątpliwości, zleciła gminie przekazanie 
środków na gimnazjum w Szopie, co też uczynimy. Na dzisiejszej 
sesji zostanie podjęta stosowna uchwała – powiedział sierakowicki 
włodarz. – Przed sesją miało miejsce kolejne spotkanie z przed-
stawicielami zarządu stowarzyszenia. Jest wola bezkonfliktowego 
prowadzenia tej szkoły, co dla mnie jest najważniejsze. 

Wójt zapewnił także, że gmina nie będzie skracała okresu uży-
czenia budynku szkolnego stowarzyszeniu.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę, która pozwoli na przekazanie 
subwencji oświatowej na niepubliczne gimnazjum w Szopie. 

Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 
w gminnej oświacie

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, wynikach spraw-
dzianu i egzaminów w Gminie Sierakowice za rok szkolny 2010/2011 
przedstawił dyrektor ZEAS, Piotr Leszczyński. Poniżej publikujemy 
fragmenty tego sprawozdania. 

Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym dla 13 placówek 
oświatowych, w tym: jednego przedszkola, dziesięciu szkół podsta-
wowych, czterech gimnazjów (jedno samodzielne w Sierakowicach 
i trzech działających w ramach zespołów szkół) oraz zasadniczej 
szkoły zawodowej.

W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do szkół łącznie 3139 
uczniów:

Zespół Szkół w Gowidlinie 387
Szkoła Podstawowa w Jelonku 70
ZS w Kamienicy Królewskiej 204
SP w Lisich Jamach 132
SP w Łyśniewie 60
SP w Mojuszu 73
SP w Puzdrowie 93
SP w Sierakowicach 929
ZS w Tuchlinie 209
SP w Załakowie 97
Gimnazjum w Sierakowicach 636
Przedszkole w Sierakowicach 141
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  98

Budynek dawnej szkoły w Borowym Lesie
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☞

Ogółem zatrudnionych było 299 nauczycieli, w tym 223 peł-
nozatrudnionych oraz 76 niepełnozatrudnionych. Nauczyciele 
zatrudnieni byli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, jedynie 
7 nauczycieli z niepełnymi kwalifikacjami, głównie do nauczania 
języka angielskiego, zatrudnionych było za zgodą Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty. Prawie wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje 
do nauczania dwóch i więcej przedmiotów.

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego:
- 167 dyplomowanych,
- 74 mianowanych,
- 44 kontraktowych,
- 18 stażystów.
Wszystkie placówki oświatowe dysponują warunkami i wypo-

sażeniem odpowiednim do realizacji zadań edukacyjnych. Dwie 
placówki nie dysponują wystarczającą liczbą sal lekcyjnych (SP 
w Sierakowicach i ZS w Gowidlinie). 

Jeśli mowa o szkołach podstawowych i gimnazjalnych, to 
wszystkie placówki oferowały zróżnicowana ofertę edukacyjną, 
zarówno dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
jak też zajęcia rozwijające zainteresowania. W pierwszej grupie 
mieszczą się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ok. 30% uczniów), 
terapia pedagogiczna (ok. 5% uczniów), zajęcia logopedyczne, re-
walidacja indywidualna. Druga grupa zajęć to: koła przedmiotowe 
(matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, języków obcych), 
artystyczne (teatralne, plastyczne, chór), turystyczno-krajoznawcze. 
Swoje zainteresowania w ramach tych zajęć rozwijało łącznie ok. 
80% uczniów.

Osiągnięcia uczniów w turniejach, zawodach konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych:

1. Konkursy kuratoryjne i osiągnięcia sportowe:
a) Gimnazjum Sierakowice – laureat wojewódzkiego konkursu 

matematycznego, finaliści woj. konkursu historycznego, finalistka 
woj. konkursu jęz. niemieckiego, finaliści woj. konkursu biblijnego; 
szkoła uzyskała tytuł przyznawany przez MEN „Szkoły Odkrywcy 
Talentów”;

b) Szkoła Podstawowa w Sierakowicach: laureat woj. konkursu 
matematyka z przyrodą, finalista konkursu interdyscyplinarnego 
języka polskiego oraz historii i społeczeństwa, laureat ogólnopol-
skiego konkursu informatycznego „Bóbr”, I miejsce „Z mitologią za 
pan brat”, czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich drużyny 
dziewcząt i chłopców w koszykówce; 

c) Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej: finalista woj. konkur-
su z fizyki; finalista woj. konkursu z historii; Anna Dobek zajęła 
czołowe miejsca w biegach indywidualnych w województwie 
pomorskim i 6. miejsce w Polsce.

W minionym roku szkolnym nieznacznie wzrosła liczba uczniów 
uczących się języka kaszubskiego. Ogółem naukę realizowało 
756 dzieci. W tym roku szkolnym (2011/2012) liczba ta zmniejszyła 
się o 20.

Liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego:
Zespół Szkół w Gowidlinie 119 34,79%
Szkoła Podstawowa w Jelonku 57 93,44%
ZS w Kamienicy Królewskiej 72 39,13%
SP w Lisich Jamach 70 60,34%
SP w Łyśniewie 39 82,98%
SP w Mojuszu 58 95,08%
SP w Puzdrowie 49 61,25%
SP w Sierakowicach 68 8,95%
ZS w Tuchlinie 120 68,97%
SP w Załakowie 75 96,15%
Gimnazjum w Sierakowicach 29 4,55%

2. Analiza wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych 

Sprawdzano umiejętności z pięciu obszarów standardów wymagań 
– czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wyko-

rzystania wiedzy w praktyce. Statystyczny uczeń woj. pomorskiego 
uzyskał wynik 24,88 punktu, powiatu kartuskiego – 25 punktów, 
a gminy Sierakowice – 25,17.

SP w Gowidlinie 24,02
SP w Kamienicy Król. 26,13
SP w Sierakowicach 26,15
SP w Lisich Jamach 22,65
SP w Mojuszu 25,89
SP w Jelonku 23,91
SP w Tuchlinie 23,75
SP w Puzdrowie 27,09
SP w Łyśniewie 24,01
SP w Załakowie  21,50

3. Analiza wyników egzaminów w gimnazjach

Część humanistyczna – zestaw egzaminacyjny skonstruowany był 
według dwóch standardów wymagań: czytanie i odbiór tekstów 
kultury oraz tworzenie własnego tekstu. W części matematycznej 
zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności w czterech obsza-
rach: umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wyszukiwanie i sto-
sowanie informacji; wskazywanie i opisywanie faktów, związków 
i zależności; stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do 
rozwiązywania problemów.

 Część Część Język Język
Szkoła humanistyczna mat.-przyr. niemiecki angielski

Gim. Gowidlino 25,37 27,63 - 26,21
Gim. Kam.Król. 27,00 25,76 19,00 20,38
Gim. Sierakowice 22,26 22,07 26,34 23,31
Gim. Tuchlino 24,13 25,63 29,06 -
Gmina Sierakowice 23,33 23,58 23,75 26,68
Powiat 21,86 21,88 24,08 26,79
Województwo 23,42 22,90 25,83 28,25

W poprzednim roku szkolnym zorganizowano dowozy do podle-
głych szkół: Gimnazjum w Sierakowicach, SP w Sierakowicach, ZS 
w Gowidlinie, ZS w Kamienicy Królewskiej, SP w Lisich Jamach, 
SP w Załakowie oraz SP w Mojuszu dla 669 uczniów. Dowozy od-
bywały się na łącznej długości tras wynoszącej 680 km dziennie.

W Przedszkolu Samorządowym nauczycielki pracowały 
w oparciu o podstawę programową, roczny plan pracy przed-
szkola i program „Przedszkolne zabawianki – jak po sznurku” oraz 
program katechizacji katolickiej „Radość dzieci Bożych”, a także 
programy własne: adaptacyjny „Idę do przedszkola” (dla 30 nowo 
przyjętych dzieci), regionalny (całe przedszkole) i autorski program 
pracy z dzieckiem zdolnym (27 dzieci 6-letnich).

Przedszkolaki uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z religii (całe 
przedszkole), gimnastyki korekcyjnej (26 dzieci) i terapii logope-
dycznej (40 dzieci). Dodatkowe zajęcia płatne przez rodziców to: 
rytmika (wszystkie dzieci) i język angielski (55 dzieci w starszych 
grupach).

Diagnoza pedagogiczna została przeprowadzona w trzech naj-
starszych grupach. Zbadano razem 63 dzieci 5- i 6-letnich. Każdy 
z rodziców otrzymał informację o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej. Z tej grupy do I klasy SP w Siera-
kowicach przeszło 31 dzieci: 9 sześciolatków i 22 siedmiolatków. 
Do szkolnej „zerówki” trafiło 9 dzieci, w przedszkolu pozostało 22 
dzieci 6-letnich.

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej (pracownicy młodociani) odbywali zajęcia prak-
tyczne w 45 zakładach pracy. Wszyscy pracodawcy są zrze-
szeni w cechu i posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe 
i pedagogiczne. 

Uczniowie kształcą się w 11 zawodach:
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  Ilość uczniów
Zawód kl. I  kl. II kl. III  Łącznie

1. blacharz samochod. 2 - 4 6
2. cukiernik 1 2 - 3
3. elektromechanik - 1 1 2
4. elektryk - 2 1 3
5. fryzjer 7 10 7 24
6. krawiec - 1 - 1
7. mechanik poj. sam. 7 9 8 24
8. murarz 3 2 3 8
9. monter instalacji
i urządzeń sanit. 10 5 6 21
10. rzeźnik-wędliniarz 1 1 1 3
11. tapicer 1 - 2 3
Razem 32 33 33 98

Największym zainteresowaniem cieszą się zawody: mechanik 
pojazdów samochodowych, fryzjer oraz monter instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych. W klasach I, II i III nie ma uczniów w zawodzie 
piekarz. Spada też ilość uczących się w zawodzie elektryk z uwagi 

na to, że w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach utworzono 
klasę sprofilowaną elektryków. 

Średnia ocen z zajęć praktycznych w omawianym roku szkolnym 
wyniosła: klasa I – 4,44; klasa II – 4,61; klasa III – 4,61.

Absolwenci klas III przystępują do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie. Wszyscy pracodaw-
cy są zrzeszeni w cechu, egzamin odbywa się w Izbie Rzemieślniczej. 
Izby nie podają do szkół informacji o wynikach tego egzaminu. 

Wszyscy uczniowie odbywają jednomiesięczne turnusy do-
kształcania w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w Bytowie, 
Kartuzach, Malborku i Kwidzynie.

Uczennice kształcące się w zawodzie fryzjer zajęły I i II miej-
sce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w Lęborku oraz II 
miejsce w Regionalnym Konkursie Fryzjerskim w Bytowie. Ponadto 
uczeń klasy II zajął I miejsce w powiatowym konkursie geograficz-
nym „Dookoła Świata” w Żukowie. Uczniowie ZSZ uzyskują dobre 
wyniki w zawodach sportowych. Biorą udział w rozgrywkach 
w drużynach utworzonych z uczniami ZSP.

Oprac. AK
Foto: AK

Trzynasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rol-
niczej Agro Show odbyła się w Bednarach koło Po-
znania w dniach 23-25 września. W wystawie brała 
udział czterdziestoosobowa grupa rolników z gminy 
Sierakowice. 

W tym roku w Bednarach zaprezentowało się 690 
wystawców, w tym 80 przedsiębiorstw z zagrani-
cy, m.in. ze  Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Czech, Słowenii, 
Bułgarii, Danii, Litwy, Ukrainy i Chin. Wystawę 
AGRO SHOW odwiedziło 125 tysięcy rolników 
z całej Polski. 

Sierakowiccy gospodarze zwiedzili targi w piątek 
23 września. Wystawie towarzyszyły pokazy naj-
nowszych technologii zastosowanych w ciągnikach 
i innych maszynach rolniczych lub związanych z tą 
gałęzią przemysłu. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy pracy maszyn – ciągników i kom-
bajnów. Podczas trwania Agro Show odbywały się 
również konkursy, debaty i konsultacje.

Wyjazd rolników z naszej gminy współfinansowała 
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolni-
czych oraz Wójt Gminy Sierakowice.

AK

☞

4. Festiwal Potraw Kaszubskich „Kaszëbsczé Jestkù”

Złota i Srebrna Łyżka 
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie
Można mówić o kolejnym gastronomicznym sukcesie pań z paczewskiego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na odbywającym się już po raz czwarty Festiwalu Potraw 
Kaszubskich „Kaszëbsczé Jestkù” w Ostrzycach zajęły pierwsze miejsce w kate-
gorii obiad kaszubski i drugie – w kategorii potrawa kaszubska. 

Kulinarne potyczki odbyły się 24 września w Ostrzycach. Organizatorzy imprezy 
– Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich, Województwo Pomorskie i Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” 
w Somoninie – za główny cel imprezy postawili sobie m.in. zachowanie tradycji kuli-
narnych Kaszub, przekazanie zasobów wiedzy regionalnej młodemu pokoleniu oraz 
zapoznanie się z technikami przygotowania i podawania potraw kaszubskich.

W konkursie startowało 12 zespołów: 5 szkół gastronomicznych, 3 koła go-
spodyń wiejskich oraz 4 podmioty turystyczne i gastronomiczne. Uczestników 

w trzech oddzielnych grupach oceniała komisja 
pod przewodnictwem Henryka Lewandowskiego ze 
Stowarzyszenia Restauratorów Gdańskich. Zespoły 
przygotowały kulinarne specjały w dwóch kate-
goriach: potrawa kaszubska oraz obiad kaszubski 
składający się z przystawki, zupy, dania głównego 
i deseru. 

W grupie kół gospodyń wiejskich panie z Paczewa 
przygotowały najsmaczniejszy obiad, za który zdoby-
ły Złotą Łyżkę. W kategorii potrawa kaszubska zajęły 
natomiast drugie miejsce. Na konkurs paczewianki 
przygotowały rosół z perliczki i pieczoną perliczkę, 
leguminę oraz kluski ziemniaczane nadziewane kur-
kami w sosie śmietanowym. 

Zmaganiom konkursowym towarzyszyły pokazy 
mistrzów gotowania i mistrzowski pokaz dekoracji 
wykonanych z owoców.

AK

Rolnicy z gminy Sierakowice na Agro Show 
w Bednarach

Balet ładowarek to stały punkt Agro Show (foto: internet)



510 (256) październik 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Wyniki wyborów 
parlamentarnych
Dziewiątego października Polacy wybrali swoich przedstawicieli 
do sejmu i senatu na kolejną, czteroletnią kadencję. Jak się okazało 
wybory nie cieszyły się dużym zainteresowaniem wyborców. Do 
urn ruszyła niespełna połowa uprawnionych do głosowania, gdyż 
frekwencja wyniosła zaledwie 48,92%.

Najbardziej zaciekła walka o głosy wyborców toczyła się pomię-
dzy PO a PiS – dwoma partiami budzącymi skrajne emocje wśród 
społeczeństwa. Największe poparcie wyborców uzyskała Platforma 
Obywatelska, zdobywając 39,18% głosów. Druga w kolejności partia 
z najlepszym wynikiem to Prawo i Sprawiedliwość, która uzyskała 
29,89% głosów wyborców. Kolejne partie uzyskały następujące po-
parcie: Ruch Palikota – 10,02%, PSL – 8,36% i SLD – 8,24%. Przełożyło 
się to następującą liczbę mandatów w sejmie: PO – 207, PiS – 157, 
Ruch Palikota – 40, PSL – 28, SLD – 27, Mniejszość Niemiecka – 1. 
Natomiast w senacie podział mandatów wygląda następująco: PO 
– 63, PiS – 31, PSL – 2, KWW Cimoszewicz do Senatu – 1, KWW 
Kazimierza Kutza – 1, KWW Marka Borowskiego – 1, KWW Rafała 
Dutkiewicza – 1.

A oto jak przedstawia się powyborcza statystyka w gminie Sie-
rakowice. Uprawnionych do głosowania było 12 773 wyborców. 
Komisje wydały 6675 kart do głosowania. Frekwencja w całej 
gminie wyniosła 52,26%. Najwyższa była w obwodzie z siedzibą 
w Urzędzie Gminy w Sierakowicach (60,57%), a najniższa – w Szkole 
Podstawowej w Lisich Jamach, gdzie wyniosła zaledwie 42,05%. 

Liczba głosów oddanych na poszczególne listy:

Lista Komitet Wyborczy Liczba głosów na listę

1 Prawo i Sprawiedliwość 2820
2 Polska Jest Najważniejsza 124
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej 258
4 Ruch Palikota 222
5 Polskie Stronnictwo Ludowe 890
6 Polska Partia Pracy 39
7 Platforma Obywatelska 1907

Nazwiska kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów na poszczególnych listach:

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
1. Szczypińska Jolanta 406 
2. Śniadek Janusz 587
3. Arciszewska-Mielewczyk Dorota 713
4. Sellin Jarosław 176
5. Kozak Zbigniew 210
7. Bonkowski Waldemar 239

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza  
1. Jakubiak Elżbieta 56 

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej  
1. Miller Leszek 119 
2. Gardias Dorota 22
11. Kaszuba Bronisław 27 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota  
1. Biedroń Robert 76 

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  
1. Bujanowicz Stanisława 65 
3. Lewna Hubert 717

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 
1. Meyer Mieczysław 18 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
1. Biernacki Marek 516 
3. Kłosin Krystyna 45
4. Plocke Kazimierz 96 
5. Hoppe Teresa 45 
7. Lamczyk Stanisław  679
9. Zajączkowska Alicja 54 
11. Leik Adam 93 
28. Szumełda Radomir 61 

Oto nazwiska 14 posłów z okręgu nr 26, do którego należy 
gmina Sierakowice, w kadencji 2011-2015: Jolanta Szczypińska, 
Janusz Śniadek, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jarosław Sellin 
– PiS; Leszek Miller – SLD; Robert Biedroń – Ruch Palikota; Marek 
Biernacki, Tadeusz Aziewicz, Krystyna Kłosin, Kazimierz Plocke, 
Teresa Hoppe, Zbigniew Konwiński, Stanisław Lamczyk i Jerzy 
Budnik – PO. 

Senatorów wybieraliśmy w stu okręgach jednomandatowych. 
W okręgu wyborczym nr 63, obejmującym powiaty: bytowski, 
chojnicki, człuchowski, kartuski i kościerski, o jeden mandat ubie-
gało się pięciu kandydatów. Oto liczba głosów oddana na każdego 
z nich w gminie Sierakowice:

1. Gierszewska Joanna (KW Polska Jest Najważniejsza) 541
2. Łoś Remigiusz (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej) 451
3. Talewski Zbigniew (KWW Dla Pomorza... Dla Polski) 330
4. Wasielewski Dariusz (KW Prawo i Sprawiedliwość) 2775
5. Zaborowski Roman (KW Platforma Obywatelska RP) 2337
W całym okręgu najwięcej głosów (71 275, czyli 49,01%) otrzymał 

Roman Zaborowski i to on został senatorem. 

Na podst. informacji PKW oprac. AK

Tani internet oraz hotspoty  
Informujemy, że na terenie Gminy Sierakowice od niedawna 
zaczęła świadczyć usługi nowa firma telekomunikacyjna Multi-
IP. W ramach zawartego porozumienia operator Multi-IP będzie 
świadczył usługi dostępu do sieci internet dla szkół na preferen-
cyjnych warunkach oraz uruchomi 4 punkty bezpłatnego dostępu 
do Internetu, zwanego inaczej HotSpot, na terenie Sierakowic, 
w miejscach publicznych uzgodnionych z Gminą. 

Dodatkowo Multi-IP świadczy usługi dostępu do sieci internet 
dla każdego zainteresowanego w preferencyjnych cenach od 35 zł 
z VAT, z prędkościami aż do 8Mbps dla klientów indywidualnych 
oraz do 100 Mbps dla klientów biznesowych. Aktualna oferta jest 
dostępna pod adresem: http://multi-ip.pl/strona/internet-dla-domu-
oferty-promocyjne.html.  

10 drużyna starszoharcerska „Tajfuny”, 
działająca przy Gimnazjum w Sierakowicach, 

składa serdeczne podziękowania 
Panu Piotrowi Leszczyńskiemu, 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Załakowie, za wieloletnią 
pomoc przy organizacji biwaków i rajdów harcerskich.

Wszystkim ludziom dobrej woli 
za okazaną wszechstronnie pomoc po pożarze stodoły 
- składa serdeczne podziękowania rodzina Państwa Płotka 

ze Szklanej.
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Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sie-
rakowice. Zakończono realizację kontraktu. Trwa procedura uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

Kontrakt nr 9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Su-
lęczynie. W dniu 6 października 2011 r. przekazano plac budowy wyko-
nawcy robót. Trwają prace ziemne przy budowie komory bioreaktora.

Kontrakt nr 10. Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno 
wraz z rozbudową SUW. W dniu 20 września 2011r. przekazany został 
plac budowy. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane z budową 
sieci wodociągowej.

Podpisanie umowy. 
Kontrakt nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Kamienica Królewska–Załakowo–Pałubice. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach podpisało kolejną 
umowę na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. 16 
września b.r. rozstrzygnięty został przetarg, w wyniku którego wybrany 
został wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno 

- Sanitarne i Remontowo - Budowlane SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński 
z Sierakowic. W dniu 17 października 2011r. w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach została podpisana 
umowa na realizację przedmiotowego zadania. 

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, gdzie budowana jest 
sieć grawitacyjna i tłoczna przy zlewni PŁ1, zakończono prace montażowe 
przy zlewni PŁ2, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zlewni 
do odbioru częściowego. W miejscowości Tuchlino  budowana jest sieć 
kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej przy zlewni PT1. 

Kontrakt nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra–Podjazy–
Amalka. Dnia 6 października 2011r. został przekazany teren budowy. 
Wykonawca przystąpił do robót geodezyjnych tj. wytyczenia trasy sieci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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2 października przy Szkole Podstawowej w Lisich 
Jamach odbył się doroczny festyn Święto Ziemniaka. 
Impreza na stałe wpisała się w tradycję szkoły. Mimo 
iż na początku października nie wszystkie plony są 
jeszcze zebrane, mieszkańcy bliższych i dalszych 
miejscowości licznie uczestniczyli w tej imprezie. 

Jak wiadomo ziemniaki są darem jesieni i stanowią 
bardzo ważny składnik naszego pożywienia. Obok 
żyta i pszenicy zalicza się go do najczęściej uprawia-
nych roślin w Polsce i na naszej ziemi kaszubskiej. 
W polskich obrzędach i zwyczajach ludowych ziem-
niak jest traktowany szczególnie. Również my, organi-
zując w szkole Święto Ziemniaka, dajemy świadectwo 
tego, jak cenna jest dla nas ta kulturowo-obyczajowa 
spuścizna. Istnieje szerokie zastosowanie ziemniaka: 
od bulw, spożywczych, pastewnych po przemysło-
we. Można śmiało powiedzieć, że ziemniaki podbiły 
świat. Takie produkty jak frytki, chipsy czy placki 
ziemniaczane występują w tysiącach form i odmian 
we wszystkich krajach. Dlatego podczas tego wyjątko-
wego dnia nie mogło zabraknąć potraw z ziemniaków. 
Głównie serwowano placki ziemniaczane i frytki 
(sponsorowane przez firmę FARM FRITES). 

Wśród licznych atrakcji, przygotowywanych przez 
organizatorów, od lat dużym powodzeniem cieszy 
się konkurs „Na najdorodniejsze ziemniaki”. Orga-
nizatorzy powołali komisję w składzie: Krystyna 
Marszałkowska, Maria Gniba i Marieta Konkol, która 
dokonała zważenia i wyłoniła pięć najcięższych oka-
zów. Ich właściciele zostali nagrodzeni upominkami. 
W tym roku do konkursu przyniesiono 15 ziemniaków, 
a waga ich przedstawiała się następująco:

1 miejsce zdobył  ziemniak Kazimierza Klinkosza 
z Leszczynek (1902 g); 2 miejsce Sylwii Olszewskiej 
z Sierakowic (1778 g); 3 miejsce Oliwiera Okroj z Li-
sich Jam (1310 g); 4 miejsce Kariny Winczewskiej 
z Cieszenia (1248 g); 5 miejsce Kacpra Winczewskiego 
z Cieszenia (1188 g).

Dla dzieci przygotowano wiele przeróżnych 
atrakcji, m.in. wesołe miasteczko. Dla młodszych 
i starszych na scenie wystąpił szkolny chór Smyczek, 
który zaśpiewał piosenki religijne i biesiadne. Odbył 
się pokaz cherleaderek w piosence „Waka waka”. 
Taniec zaprezentowały uczennice z klas IV-VI, uczęsz-
czające na zajęcia kola teatralnego. Dzieci z kółka 
teatralnego przedstawiły inscenizację „Przezérk módë” 
w języku kaszubskim. Karolina Bigus – absolwentka 
SP w Lisich Jamach, laureatka wielu prestiżowych 
konkursów powiatowych i wojewódzkich – zaśpie-
wała piosenki pt.: „Wieża Babel”, „Wsiąść do pociągu” 
i piosenkę kaszubską „Serce sã rwie”. Natomiast 
uczennica klasy IV Paulinka Górlikowska, zaśpiewała 
piosenkę „Sto uśmiechów na minutę”. 

Jednym z ciekawych stanowisk, cieszących się zainteresowaniem, było sta-
nowisko reklamowe banku BGŻ  S.A., oddziału mieszczącego się w Kartuzach. 
Pani Beata Formela, dyrektor ww. banku, służyła fachową pomocą i informacją 
o produktach bankowych. Przedstawiciele banku wsparli naszą loterię fantową 
wartościowymi przedmiotami w postaci torby, zestawu do grillowania oraz 
przekazali mnóstwo gadżetów reklamujących BGŻ.

Natomiast dla wszystkich rolników i zainteresowanych uprawą ziemniaka 
przedstawiciele z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Paweł Leszczyń-
ski i Grzegorz Manowski przygotowali stoisko z prezentacją odmian najsmaczniej-
szych ziemniaków. Udzielali na bieżąco wszelakich informacji i porad z zakresu 
uprawy ziemniaków (książki, ulotki dotyczące uprawy ziemniaków itp.). 

Wielką oglądalnością cieszyły się pokazy zaprezentowane przez strażaków 
z Miechucina i Sierakowic. Zainteresowanie wzbudziły też występy orkiestry 
dętej z Mściszewic oraz występy pani Izabeli Grzenkowicz, głównej instruktorki 
oraz założycielki klubu fitness.

Wielką atrakcją, jak co roku cieszyła się loteria fantowa. Pozyskano mnóstwo 
cennych nagród, a wśród nich nagroda główna: bony o łącznej wartości 1200 zł, 
sponsorowane przez pana Grzegorza Kotłowskiego ze Starej Maszyny. Były też 
bony na zakup opału, odzież damska, zabawki, narzędzia ogrodnicze, gospodarcze 
i inne sprzęty, kosmetyki, biżuteria srebrna, pościele, imadło, mikser, frytkownica, 
odkurzacz samochodowy i pokojowy, szlifierka, bony do salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych i wiele innych. W tym miejscu pragniemy dodać, iż wszystkie 
nagrody pochodzą od zacnych sponsorów, za które z całego serca dziękujemy. 
Doceniamy ich hojność, ponieważ bez nich to stoisko nie miało by racji bytu. 

W międzyczasie odbyły się konkursy dla dorosłych, przygotowane przez 
sołectwa. Sołectwo Długi Kierz zaproponowało konkurs polegający na rzucie 
ziemniakami do kosza. Najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Bogdan Korze-
niewski z Długiego Krza. Konkurs sołectwa Leszczynki polegał na przesuwaniu 
przedmiotu do celu ziemniakiem zawieszonym na sznurku. W tej konkurencji 
pierwsze miejsce zajął Brunon Stencel z Mrozów. Sołectwo Nowa Ameryka 
wymyśliło konkurs wymagający dobrej kondycji w biegach – należało przebiec 
w „korkach” wyznaczony odcinek na czas. Najszybszy był Edmund Zaborowski 
z Kamienicy Szlacheckiej. Konkurs sołectwa Szklana polegał na zmydleniu mydła 
na czas w letniej wodzie. Doskonale poradził sobie z tym zadaniem Edmund 
Zaborowski z Kamienicy Szlacheckiej i Stanisław Sierocki z Kartuz. Wszystkie 
nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez sołectwa.

Został ogłoszony także konkurs dla rodziców na najciekawszą i najsmacz-
niejszą potrawę. Później odbyła się prezentacja i degustacja potraw. Wioletta 
Mielewczyk z Długiego Krza przygotowała ugotowane ziemniaki w sosie majo-
nezowym z przyprawą, natomiast Iwona Warmowska ze Szklanej – nadziewane 
ziemniaki. 

Wieczorem, po rozstrzygnięciu loterii fantowej, każdy miał okazje wziąć udział 
w zorganizowanej zabawie tanecznej. 

B. Okroj
Foto: z archiwum SP w Lisich Jamach

Święto Ziemniaka w Lisich Jamach

Występ orkiestry dętej z Mściszewic

Komisja ogląda konkursowe ziemniaki
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Piaśnica – miejscowość, która wśród wielu 
Pomorzan budzi prawie te same uczucia 
jak wśród wszystkich Polaków Katyń. Ta 
niewielka wioska w Puszczy Darżlubskiej 
w latach 1939–1940 była miejscem kaźni 
12 000–14 000 istnień ludzkich. Dlaczego 
hitlerowcy wybrali tę miejscowość? Być 
może myśleli, że zbrodnia nie zostanie 
nigdy wykryta…

Spośród kilkunastu tysięcy ofiar Piaśnicy 
warto przybliżyć na ogół mało znaną postać 
polskiego patrioty Ziemi Kaszubskiej, mo-
jego dziadka, urzędnika pocztowego – Jana 
Pawelczyka.

Jan Pawelczyk urodził się w Tuchlinie 
1.01.1899 r. w powiecie kartuskim i był sy-
nem Augustyna Pawelczyka, ur. 9.09.1870 r. 
w Grzybnie k. Kartuz (zwanego Kaszubskim 
Drzymałą z powodu zamieszkiwania wraz 
z rodziną w wozie cygańskim, co z kolei 
było spowodowane prawem pruskim odno-
śnie stałego osadnictwa Polaków w Zaborze 
Pruskim) i Marianny z d. Drywa. Historia 
zniemczenia imienia i nazwiska Jana Pa-
welczyka przez Urzędnika Stanu Cywilnego, 
aptekarza Johanna Wiehe, oraz perypetie z postawieniem własnego 
domu mieszkalnego były już opisywane w „Wiadomościach Siera-
kowickich” nr 8/2010.

Ze względu na liczne szykany Augustyn Pawelczyk przeniósł 
się do Karczemek k/Kielna, gdzie swoje młodzieńcze lata spędził 
również jego syn – Jan Pawelczyk, który ożenił się i podjął swoją 
pierwszą pracę jako listonosz w Kielnie. W Kielnie urodziła się 
też dwójka dzieci Jana Pawelczyka i jego żony Bronisławy z domu 
Hirsz. Nieopodal Kielna na jego oczach powstawało nowe, portowe 
miasto Gdynia. Tutaj w 1927 roku, w dzielnicy Chylonia, zamieszkał 
wraz z rodziną, gdzie dalej był zatrudniony w charakterze listonosza, 
a potem urzędnika pocztowego.

Był bardzo lubianym kolegą i społecznikiem. Od odzyskania 
niepodległości przez Polskę należał do takich organizacji jak: 
Towarzystwo Byłych Powstańców i Wojaków im. Gen. Hallera, 

później do Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
do Narodowej Demokracji i Polskiego 
Związku Zachodniego, gdzie czynnie się 
udzielał we wszystkich organizowanych 
spotkaniach i czynach społecznych. Był 
także cenionym pracownikiem, chociaż 
nie miał średniego wykształcenia, na-
czelnik Poczty Gdynia 4 wycofał go ze 
służby zewnętrznej roznoszenia listów, 
pieniędzy, telegramów i awansował, po-
wierzając mu odpowiedzialne stanowisko 
w służbie wewnętrznej, które zajmował 
jeszcze kilkanaście dni po wybuchu II 
wojny światowej.

Nie ulega wątpliwości, że jego patriotyzm, 
imię dobrego Polaka, życiowe zaangażowa-
nie i prawdopodobnie zmagania jego Ojca 
Augustyna z urzędnikami pruskimi były 
przyczyną umieszczenia go przez Niem-
ców na liście niebezpiecznych Polaków, 
sporządzonej podobno przez późniejszego 
okupanta jeszcze przed wybuchem wojny, 
a zawierającej nazwiska polskiej inteligencji: 
profesorów, księży, nauczycieli, lekarzy, 
pocztowców, kolejarzy, policjantów i innych 

urzędników państwowych.
A oto relacja mojego ojca – Jana Pawelczyka, ur. 29.12.1924 r., 

syna Jana zamordowanego w Piaśnicy, dotycząca okoliczności 
aresztowania, śmierci i ekshumacji zwłok jego ojca z Piaśnicy na 
Cmentarz Wojskowy w Gdyni-Redłowie.

 
„Nadszedł ów pamiętny, w smutnym tego słowa znaczeniu, dzień 
7 listopada 1939 r. Przed południem ojciec był w piwnicy sąsiadów 
państwa Robakowskich, gdzie wędziliśmy mięso i gdzie w ukryciu 
dorośli słuchali często Radia bum! bum! bum! czyli Londyn. Na-
gle zjawili się Niemcy, jeden w cywilu, a drugi w mundurze SA 
i pytali o ojca. Mama powiedziała, że nie ma go w domu. Padło 
pytanie: – Gdzie jest? – U sąsiadów. – Więc proszę go zawołać! 
Zawołaliśmy Tatę i Mama zdążyła powiedzieć: – Już przyszli 
po Ciebie. Mama wprowadziła ich i tatę do pokoju i też chciała 

Jan Pawelczyk, syn Ziemi Sierakowickiej, 
ofiara ludobójstwa w Lasach Piaśnickich

Jan Pawelczyk w mundurze pocztowym 

Fragment mogiły zbiorowej nr 2 w Piaśnicy, 
w której był pochowany Jan Pawelczyk do czasu ekshumacji

Grób Jana Pawelczyka 
na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie
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posłuchać, co będą mówili, ale jeden z Niemców powiedział: – 
Nie, nie, my sami sobie poradzimy, proszę wyjść ! Mama wyszła, 
ale podsłuchiwała pod drzwiami. Najpierw rozmawiali, a potem 
nastąpiła cisza, w końcu dali czas ojcu na przypominanie sobie. 
Wreszcie wyszli i zostawili ojca, z tym iż powiedzieli: – My jeszcze 
jedziemy do Redy, a Pana prosimy o zgłoszenie się na policję 
w Chyloni, tam Pana jeszcze raz przesłuchamy, a Pani niech się 
nie martwi, mąż wróci do domu. Mama podsłuchując, usłyszała 
te słowa skierowane do taty: – A może był to Pana brat Anton? 
Byliśmy ciekawi, czego chcieli Niemcy i wtedy Ojciec powiedział, 
że zarzucono mu, jakoby bardzo pobił dwoje niemieckich dzieci, 
ale takiego zdarzenia sobie nie przypominał. Nam wyznał, że 
na krótko przed wojną odprowadził od poczty na policję dwóch 
mężczyzn, którzy mogli być szpiegami. Wtedy był czas, aby 
jeszcze uciec przed aresztowaniem, ale ojciec czuł się niewinny, 
więc udał się na policję. Mama na wszelki przypadek ubrała 
ojca w mundurowy pocztowy sweterek i mały kożuszek z owczej 
wełny (bo to listopad) i dała wszystko, co niezbędne na kilka dni: 
jedzenie, bieliznę, przybory do mycia i golenia. Mijają godziny 
i dwa dni, a Ojciec nie wraca.

Od innych żon i matek aresztowanych synów mama dowie-
działa się, że ojciec może być uwięziony w więzieniu przy ul. 
Starowiejskiej. Wtedy p. Grabarczykowa, mieszkająca w domu 
naszego wujka (ze strony mamy) Adolfa, przy ul. Chylońskiej 170, 
przekonywała, że są szanse zobaczenia się z mężami, a ponie-
waż mama znała bardzo dobrze język niemiecki, szanse te mogą 
być bardzo duże. Rzeczywiście dobry strażnik dał się ubłagać 
i pozwolił na krótki moment widzenia oraz przekazanie przynie-
sionego jedzenia. Mama szybko wbiegła do piwnicy więzienia, 
zobaczyła ojca bardzo zbitego, storturowanego i tak płaczącego 
jak nigdy w życiu. Wtedy też dowiedziała się, że ojciec stał się 
ofiarą donosu naszej byłej lokatorki Kajkowskiej, czy Majkowskiej, 
zalegającej z kilkumiesięcznym płaceniem czynszu, a która mu-
siała się swego czasu od nas wyprowadzić w wyniku grożącej 
jej eksmisji. Na zakończenie widzenia oboje płakali, bo Ojciec 
powiedział: - Nas wywiozą do Stutthofu, albo w głąb Niemiec. 
To były ostatnie słowa usłyszane przez mamę od naszego taty. 
Od tej chwili wszelki słuch po Janie Pawelczyku, urzędniku 
pocztowym z Gdyni, zaginął…” 

Już po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku przeprowa-
dzonych ekshumacji zwłok przez władze Państwa Polskiego 
w wielu miejscach kaźni Polaków, w tym również w Lasach 
Piaśnickich, po rozpoznaniu zwłok przez rodzinę na podstawie 
zachowanych strzępów ubraniowych (fragmencie pocztowego 
swetra koloru wojskowego i pocztowych guzików) oraz osobi-
stych drobnostek, a także na podstawie wiarogodnych ekspertyz 
powołanej komisji biegłych sądowych, ekspertów, prawników 
i lekarzy okazało się, że został rozstrzelany dnia 11 listopada 1939 r. 

w Piaśnicy. Tego dnia zostało zamordowanych, oprócz Jana 
Pawelczyka, 314 innych mieszkańców Pomorza, między innymi 
męczenniczka, Siostra Zmartwychwstanka, Alicja Kotowska, 
zaliczona do grona błogosławionych 13.06.1999 r. przez papieża 
Jana Pawła II. Dzień 11 listopada był przez hitlerowców wybra-
ny nieprzypadkowo. Miało to być symboliczne potwierdzenie 
zniszczenia niepodległości Polski. W wyniku przeprowadzonych 
badań, ocalałych zdjęć z egzekucji, relacji świadków okazało 
się, że mordu w Piaśnicy dokonywały zmilitaryzowane jednostki 
Selbschutz-u, a nie tylko hitlerowcy.

W październiku 1946 roku, z inicjatywy władz miejskich Gdyni 
i rodzin pomordowanych, miało miejsce sprowadzenie rozpozna-
nych zwłok z lasów Piaśnicy. Resztki odnalezionych ciał zostały 
umieszczone w prostych, czarnych, drewnianych trumnach 
i przewiezione dnia 26.10.1946 r. na Plac Grunwaldzki w Gdyni. 
Tu na uroczystej mszy św. spotkały się rodziny zabitych przez 
hitlerowców patriotów Wybrzeża i stąd utworzony został kondukt 
żałobny składający się z 33 trumien na samochodach ciężarowych. 
Kondukt, przy dźwiękach żałobnego Marsza Chopina, wykonanego 
przez orkiestrę wojskową, wolno posuwał się ulicą Świętojańską 
w kierunku Gdyni-Redłowa na Cmentarz Bohaterów Obrońców 
Wybrzeża. Złożenie trumien do uprzednio przygotowanych grobów 
odbyło się bardzo uroczyście z udziałem kilku gdyńskich księży 
i władz wojewódzkich.

Tak więc mój dziadek Jan Pawelczyk spoczął obok grobu boha-
terskiego Pułkownika Dąbka, Dowódcy Obrony Wybrzeża w 1939 
roku. Te chwile pogrzebu głęboko wryły się w pamięć wszystkich 
członków rodziny i odtąd te miejsca pamięci w Piaśnicy i w Re-
dłowie są przez nas często odwiedzane.

Na tablicy nagrobnej napisano „zakładnik”. Identyczny napis 
znajduje się na tablicach pozostałych, znanych z nazwiska 29 mę-
czenników Piaśnicy oraz 1 tablicy z napisem NN symbolizującej 
pozostałe nieznane ofiary, zamordowane 11 listopada 1939 roku. 
Zaciekawiło mnie to na tyle, że starałem się wyjaśnić, dlaczego 
umieszczono ten napis? W trakcie moich dociekań okazało się, że 
napis ten jednak nie odpowiada prawdzie historycznej. Zakład-
nikami byli obywatele aresztowani przez Niemców na początku 
wojny i potem wypuszczeni na wolność, natomiast osoby aresz-
towane w listopadzie 1939 roku, przy których nazwisku pojawiły 
się odpowiednie adnotacje, nie były zakładnikami, ale skazanymi 
na rozstrzelanie w dniu 11 listopada w Święto Niepodległości II 
Rzeczypospolitej. Byli to działacze polityczni II Rzeczypospolitej, 
aktywni członkowie organizacji takich jak Polskiego Związku 
Zachodniego czy Stronnictwa Narodowego, przeznaczeni przez 
Niemców do stracenia za to, że byli Polakami i nie wstydzili się 
swojej polskości przed niemieckim okupantem.  

Janusz Pawelczyk   
Foto: archiwum Autora

Pani Mirosławie Sikora 
wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

synowej Oli i wnuka Tomka 
składają: 

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach

Wykonawczyniom wieńca dożynkowego, 
Panu radnemu Henrykowi Labuda 
oraz Radzie Sołeckiej ze Szklanej 
za godne reprezentowanie Sołectwa 

na dożynkach gminnych w Sierakowicach 
i diecezjalnych w Lubaniu 

podziękowania składa 
Sołtys Grażyna Warmowska
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Do 1984 roku sierakowickie dzieci pobierały naukę 
w szkole podstawowej, mającej swoje lokum przy 
ulicy Dworcowej (dzisiejszym Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych). Jak donosiła prasa (Głos Wybrzeża), 
żadna ze szkół województwa gdańskiego nie borykała 
się z takimi trudnościami lokalowymi jak Sierakowice. 
Władze gminy czyniły więc starania o budowę nowej 
szkoły, która została rozpoczęta w końcu grudnia 
1982 roku.

W roku szkolnym 1984/1985 liczba uczniów oscy-
lowała wokół 900 dzieci. Pobierały one naukę w 27 
oddziałach klas I do VIII i czterech klasach zero-
wych. Przy takiej ilości uczniów dyrekcja dyspono-
wała zaledwie 11 izbami lekcyjnymi, co generowało 
bardzo wysoki wskaźnik zmianowości w granicach 
2,3. W praktyce oznaczało to kończenie zajęć około 
godziny 1800, a nawet 1900. 

Środowisko, z dyrektorem Stanisławem Drężkiem 
na czele, ucieszyło się więc na wieść o tym, iż Przed-
siębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Kartuzach, 
budujące szkołę dla Sierakowic, postanowiło przy-
spieszyć prace i oddać do użytku jeden z przygoto-
wywanych segmentów nowej szkoły o rok wcześniej 
niż planowano. Tym samym wrzesień 1984 r. stał się 
momentem przeprowadzki starszych uczniów (klas 
IV-VIII) do jednego z nowych segmentów (przekazano 
do użytkowania 14 izb lekcyjnych). Całość inwestycji 
wykonawca zobowiązał się przekazać do użytku 30 
lipca 1985 roku.

Imię Floriana Ceynowy dla Szkoły w Sierakowicach

Zapiski z kroniki szkolnej

Goście uroczystości: Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach 
M. Suchta, Kurator Oświaty i Wychowania W. Tuminowski z żoną Barbarą

Dyrektor szkoły J. Skwierawska i prowadząca uroczystość 
zastępca dyrektora Z. Gawroń

Równocześnie z budową szkoły prowadzono też inwestycję na terenie spół-
dzielczego osiedla mieszkaniowego, mającą zapewnić 36 mieszkań w trzech 
blokach nauczycielskich.

W 1985 roku w kronice zapisano, iż szkoła przygotowuje się do nadania jej 
imienia. Konstytuuje się w tym celu specjalny zespół, do którego wchodzą 
nauczyciele, rodzice i przedstawiciele władz gminy. W szkole wre, sprawą 
interesują się szczególnie uczniowie i nauczyciele. Z ramienia Rady Pedago-
gicznej zostaje powołana komisja ds. nadania imienia. W jej skład wchodzą: 
Krystyna Dawidowska, Zofia Gawroń, Maria Kolka i Krystyna Zelewska. 
Na szkolnym holu pojawiają się tablice informacyjne i gablota, w których 
prezentowane są sylwetki kandydatów na przyszłego patrona. W kronice 
zanotowano trzy nazwiska: Zygmunta Berlinga, Władysława Sikorskiego 
i Józefa Wybickiego – ciekawe że ani słowa nie ma tu o wybranym później 
Florianie Ceynowie. Z opisu dalszych działań wynika, iż realnie duże szanse 
na wybór ma J. Wybicki. Świadczą o tym opisy podejmowanych działań: 
wyprawy z uczniami do Będomina, pisanie prac na temat J. Wybickiego, 
zdjęcia, konkursy plastyczne.

W roku szkolnym 1986/87 prace wokół wyboru patrona trwają nadal, z zapi-
sków w kronice nie wynika jednak, czy dokonano już ostatecznego wyboru na 
rzecz któregoś z kandydatów. Zapis z czerwca 1987r., tuż przed zakończeniem 
roku szkolnego, brzmi: „Dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie uroczystości 
związanej z nadaniem szkole imienia i sztandaru. Uroczystość przewidujemy do-
piero na dzień 24 września 1988 roku, ale przygotowania do niej muszą przebiegać 
wieloetapowo, z dostosowaniem do wieku uczniów, możliwości finansowych 
i organizacyjnych szkoły”.

Na początku roku szkolnego 1987/1988 pojawia się w kronice szkoły zapis, 
z którego jednoznacznie już wynika, iż patronem zostanie Florian Ceynowa. Zapis 
brzmi: „Obok prowadzenia prawidłowej pracy dydaktycznej idą równocześnie 
zadania związane z nadaniem szkole imienia i sztandaru. Praca wychowawcza 
obejmuje nie tylko uczniów, ale całe środowisko, tym bardziej że patronem 
szkoły będzie Kaszub, człowiek o wszechstronnym wykształceniu i zaintere-
sowaniach; patriota, który w 1848 r. organizował powstanie narodowe; lekarz, 
który niósł pomoc chorym bez względu na stan ich posiadania; społecznik, który 
badał przeszłość, obyczaje i kulturę Kaszub; językoznawca, który udowadniał 
słowiańskość gwary kaszubskiej; publicysta, który wydawał pierwsze pismo 
kaszubskie „Florian Ceynowa (1817-1881) – budziciel ludu kaszubskiego”. Sporo 
pracy w propagowanie wiedzy o patronie wkłada szkolna bibliotekarka – Maria 
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Kolka. Dyrekcja i władze głowią się nad przygotowaniem wystroju, „kącika” 
patrona, projektu sztandaru i jego wykonawstwa, przygotowaniem gabloty dla 
niego, oznakowaniem pomieszczeń, wykonaniem tablic informacyjnych, zaprojek-
towaniem i wykonaniem pamiątkowej tablicy z brązu. Projekt tablicy oraz aranż 
z kamieni wokół niej przygotowuje artysta – plastyk z Gdańska Leszek Darski.

W końcówce roku szkolnego, w czerwcu 1988 r. , widomo już, że nadanie 
imienia i wręczenie sztandaru nastąpi we wrześniu, po rozpoczęciu nowego 
roku szkolnego.

Wreszcie kulminacja starań w dniu 24 września 1988 roku - uroczystości 
związane z nadaniem Szkole Podstawowej w Sierakowicach imienia Floriana 
Ceynowy. Oprócz społeczności szkolnej w uroczystościach uczestniczą (zapis 
z kroniki): Kurator Oświaty i Wychowania – mgr W. Tuminowski, Przewodni-
czący GRN w Sierakowicach – M. Suchta, I sekretarz KG PZPR – A. Grzegowski, 
Naczelnik Gminy Sierakowice – S. Myszkowski, Inspektor Oświaty i Wychowania 
w Sierakowicach – mgr Z. Skwierawski oraz dyrektorzy i inspektorzy z zaprzy-
jaźnionych gmin, byli dyrektorzy i nauczyciele tutejszej szkoły, przedstawiciele 
zakładów pracy, instytucji, rodziców, poczty sztandarowe innych szkół (w tym 
Zespołu Szkół Mechanicznych im. F. Ceynowy z Kartuz).

Tyle na temat nadania imienia i sztandaru kronika szkoły. Ciekawe mogą się 
okazać w tej sprawie relacje ludzi nie będących pracownikami szkoły, np. z grona 
rodziców, mieszkańców – o czym w następnym numerze. 

Danuta Pioch
Zdjęcia z kroniki szkolnej

Kolejni goście: Inspektor Oświaty i Wychowania w Sierakowicach Z. Skwierawski, 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kartuzach im. F. Ceynowy W. Wiatrowski, 

emerytowany Kierownik sierakowickiej szkoły A. Węsierski

Prezentacja sztandaru przez uczniów
Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego 

przekazują sztandar dyrekcji szkoły

M. Suchta dokonuje odsłonięcia pamiątkowej tablicy… 

…składa życzenia i podkreśla wagę wydarzenia
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Rok 2011 został ogłoszony na Kaszubach Rokiem Floriana Ceynowy. Ponieważ 
ten wybitny człowiek jest patronem Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
właśnie na bazie tej placówki przygotowano całoroczne działania, mające 
przybliżyć Jego życie i twórczość. Ofertę wspólnego działania wystosowano 
do wszystkich szkół z terenu Kaszub. Odzew na zaproszenie był imponujący. 
Do udziału w sześciu konkursach zgłosiło się 303 uczniów w konkurencjach 
indywidualnych oraz 5 zespołów teatralnych (średnio po 10 uczestników każdy), 
zatem ogólna liczba startujących zamknęła się w liczbie 350 uczestników.  Do 
udziału w Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Floriana Ceynowy zgłoszono 
84 uczestników; w Konkursie Dramy zmagało się 5 zespołów; 46 uczestników 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazajlnych przystąpiło 
do Konkursu Multimedialnego na prezentację związaną z życiem i twórczością 
Floriana Ceynowy; 51 uczniów prezentowało swoje możliwości w Konkursie 
Recytatorskim utworów Ceynowy i o Ceynowie; w Konkursie na Zielnik Zioła 
i leki z apteczki dr. Ceynowy uczestniczyło 54 uczestników; a Konkurs Pla-
styczny zgromadził 68 uczestników.

W dniu 7 października spotkali się w Sierakowicach uczestnicy konkursów, 
w których do rozstrzygnięcia potrzebna była praca komisji na miejscu, tj. recyta-
torskiego, dramy i wiedzowego. Pozostałe komisje pracowały nad dostarczonymi 
materiałami bez udziału uczestników.

Do końcowej klasyfikacji zmagających się w Konkursie Wiedzy o Życiu 
i Twórczości F. Ceynowy zaproszono znamienitych gości: prof. T. Linknera – 
pracownika naukowego UG, Edmunda Szczesiaka – redaktora naczelnego mie-
sięcznika Pomerania, Lucynę Radzimińską – specjalistę ds. oświaty przy ZG ZKP. 
Zmagania I etapu oceniało jury w składzie: Beata Pioch, Danuta Stolc, Marzena 
Cyperska, Janina Mielewczyk, Emilia Maszke, Katarzyna Kiedrowska – Zagoz-
don. Etap I odbył się na podstawie testów wiedzy, II zaś w drodze losowania 
pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Zwycięskie zespoły zostaną uhonorowane 
podczas gali, którą zaplanowano na 21 października, z udziałem znamienitych 
gości i wszystkich laureatów poszczególnych konkursów.

Konkurs poświęcony przeglądowi dorobku zespołów teatralnych oceniało jury 
w składzie: Wanda Lew-Kiedrowska, Sabina Drywa, Michalina Król. W teatral-
nych szrankach stanęły grupy ze szkół podstawowych w Kamienicy Szlacheckiej 
i Gowidlinie; gimnazjów w Sierakowicach i Gowidlinie; Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Wejherowie. Zespoły przedstawiły ambitne programy, w związku 
z czym komisja miała ogromny dylemat z wyłonieniem zwycięzców.

Ciężko pracowały również dwie komisje obsługujące Konkurs Recytatorski 
Utworów Ceynowy i o Ceynowie. Panie w składzie: Maria Drężek, Ewa War-

Obchody Roku Floriana Ceynowy w Sierakowicach

A wszystkiemu przyglądał się Florian Ceynowa 
widziany oczyma uczestnika konkursu plastycznego

mowska, Irena Damps, Joanna Kościołowska, Elżbieta 
Bugajna, Lucyna Radzimińska – oceniały poziom 
opanowania tekstów literackich oraz ich interpretację 
w wykonaniu 51 uczestników ze szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Należy stwierdzić, że inicjatywa była niezwykle 
trafiona. Dzięki niej wielu uczniom na Kaszubach 
Florian Ceynowa, od którego się przecież wszystko 
w kaszubskim ruchu zaczęło, stał się bliższy. Okazję 
do pogłębienia wiedzy na temat swojego patrona mie-
li oczywiście także uczniowie SP w Sierakowicach, 
którzy musieli wykazać się szczególną mobilizacją 
i wiedzą w tym zakresie. Dyrekcja szkoły zaprosiła 
do współpracy przy realizacji zadania inne placówki 
noszące imię Floriana Ceynowy. Była to okazja do 
stworzenia klubu instytucji legitymujących się tak 
znamienitym patronem.

21 października odbędzie się gala podsumowująca 
całoroczne działania wokół Obchodów Roku Flo-
riana Ceynowy w Sierakowicach. Z tego zdarzenia 
oddzielna relacja pojawi się w kolejnym numerze 

„Wiadomości Sierakowickich”. 
Danuta Pioch

Foto D. Pioch

Komisja konkursu wiedzowego musiała w II etapie podjąć ważkie decyzje 
i wyłonić zwycięzców. Od lewej: Lucyna Radzimińska, Edmund Szczesiak, 

Wanda Lew-Kiedrowska, Marzena Cyperska

Dyrektor Ireneusz Płotka nie tylko czuwał organizacyjnie 
nad całością, ale też zajmował się gośćmi
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Uczestnicy konkursu wiedzy pod czujnym okiem Beaty Pioch

W sali teatralnej skupienie, zespół z Gowidlina przed występemDziewczęta z LO w Kościerzynie podejmowały dodatkowy trud 
i rozwiązywały wszystkie testy wiedzowe

Zespół aktorski sierakowickiego gimnazjum przedstawił 
fragment Rozmowy Polaka z Kaszubą

Panie Maria Drężek, Ewa Warmowska i Irena Damps 
łowiły talenty recytatorskie
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Konferencja poświęcona 
ochronie środowiska

„Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na rozwój powiatu kartuskiego 
i ochronę środowiska” to temat konferencji zorganizowanej 29 
września w sierakowickim urzędzie gminy przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę 
Sierakowice. Zaproszonych gości powitali gospodarze konferencji: 
Danuta Grodzicka-Kozak, prezes WFOŚiGW w Gdańsku, oraz 
Tadeusz Kobiela, wójt Gminy Sierakowice. 

Wójt przypomniał, że inwestycja realizowana przez gminy Sie-
rakowice i Sulęczyno, a dotycząca skanalizowania obu gmin, jest 
do tej pory największym tego typu projektem realizowanym na 
obszarach wiejskich w Polsce.

Podczas konferencji szczegółowo omówiono dotychczasowe wy-
konanie dwóch projektów realizowanych na terenie powiatu kartu-
skiego i korzyści jakie niosą one ze dla mieszkańców i środowiska. 
Są to: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek 
Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” oraz „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”. Natomiast 
na temat wpływu projektów infrastrukturalnych na cenne przy-
rodniczo obszary i siedliska mówili przedstawiciele Pomorskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych.

O roli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko mówiła szefowa WFOŚ, Danuta Gro-
dzicka-Kozak. Przedsięwzięcia koordynowane przez WFOŚiGW 
przewidują budowę lub modernizację 366 km sieci kanalizacji sani-
tarnej, 51 km sieci wodociągowej, 14 km sieci kanalizacji deszczowej, 
5 oczyszczalni ścieków, 4 stacji uzdatniania wody oraz umocnienie 
5 km brzegu morskiego. Łącznie dofinansowanie piętnastu projek-
tów, dla których Fundusz pełni rolę instytucji wdrażającej, wynosi 
369,12 mln zł. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć dostęp do sieci 
sanitarnej zyska około 32 tys. mieszkańców, a około 4 tys. do 
sieci wodociągowej. Z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
korzystać będą mieszkańcy, turyści oraz liczne zakłady usługo-
we i przemysłowe. Realizowana infrastruktura wodno-ściekowa 
chroni czystość pomorskich wód i wyjątkowe walory przyrodnicze 
nadmorskiego krajobrazu. W niespotykanej dotąd skali przyczynia 
się do polepszenia standardu życia ludzi, potencjału turystycznego 
i atrakcyjności inwestycyjnej Pomorza. 

Podczas konferencji odbyła się promocja publikacji „Dla ludzi 
i środowiska. Realizacja POIiŚ 2007–2013 w województwie po-
morskim”.

AK
Foto: AK

Danuta Grodzicka-Kozak prezentuje publikację 
wydaną przez WFOŚiGW

Jesienna zaduma 
osoby bezrobotnej
Śmieci
Kochane śmieci, gdybyście były pieniędzmi, jakim bogatym spo-
łeczeństwem byśmy byli. Jesteście wszędzie – na jezdniach, chod-
nikach, przystankach autobusowych, na polach i w lasach. Butelki 
po napojach, pampersy, papierki po słodyczach, torebki foliowe 
leżą rozrzucone wzdłuż ulic. Na jezdniach rozjechane psy, koty 
i leśne zwierzęta. Do przydrożnych rowów wpuszczone ścieki z go-
spodarstw domowych. Z daleka widać, w jakim miejscu wylatują 
z wkopanej w ziemię rury – łatwo poznać po charakterystycznej 
bujnej roślinności. Im dalej w las, tym więcej śmieci. Kultura oso-
bista ludzi w XXI weku – bliska zeru. W rozwoju cywilizacyjnym 
umarła wrażliwość na piękno przyrody.

A śmieci wołają o pomoc, bo źle się czują w nieswoim miejscu. 
Wstydzą się, że burzą ład w harmonijnej przyrodzie. Podnoszę was 
i odkładam tam, gdzie wasze miejsce.

Kochane śmieci, gdybyście były pieniędzmi, ludzie na pewno 
by was nie wyrzucali, a ja nie miałabym zajęcia.

Ostatni dzień
Jestem zmęczona, potwornie zmęczona – szukaniem pracy, cyni-
zmem ludzi, radami bezradnych, brakiem nadziei i perspektyw, 
samotnością, walką o byt, pomocą pomagaczy. Robię sobie urlop 
od braku pracy. Jadę nad morze. Idę plażą zostawiając ślady stóp 
zabierane przez fale. Kładę się na gorącym piasku. Pieszczę nim 
moje dłonie i ciało. Rozkoszuję się szumem fal. Śpiew morza mnie 
usypia a promienie słońca otulają. O zachodzie słońca podchodzi 
do mnie spóźniony spacerowicz, delikatnie dotyka abym wstała, bo 
robi się już chłodno. Dlaczego nie wstaję? Jestem spalona słońcem, 
szorstka od piasku. Jest mi tak dobrze, błogo, ciało jest takie lekkie. 
Zasnęłam na wieki. Nareszcie odpoczywam. Nic mnie nie martwi, 
niczego nie oczekuję ani od ZUS-u, ani od KRUS-u, ani od GOPS-u, 
ani od Urzędu Pracy. Nie muszę już przekonywać orzeczników 
o mojej niepełnosprawności. Ileż to ludzi uszczęśliwiło moje odej-
ście? Morze zaprasza mnie na ucztę w głębinach.

Cmentarze
W tych miejscach powinien panować ład i porządek. Dlaczego tak 
nie jest? Obok luksusowych grobowców mogiły porośnięte trawą. 
Pośrodku cmentarza kontenery pełne śmieci – wypalone znicze, 
plastikowe kwiaty, trawa i żywe rośliny, które można by kompo-
stować. Obok pojemników rozrzucone śmieci i doniczki w trawie, 
choć jeszcze jest miejsce w pojemniku.

W święto zmarłych na cmentarze wkrada się szpan. Wypada 
pokazać się z bogatszej strony. Należy być lepszym od innych. 
Przecież to nie zmarli potrzebują do zbawienia stroików, kwiatów 
a nawet zniczy. Stawiamy je dla żywych, aby oczarować, zdziwić, 
wzbudzić zazdrość, pokazać gest. W tym dniu wokół grobu jest 
tłoczno i gwarno.

Mija ten wyjątkowy dzień pamięci o zmarłych. Wracamy do 
codziennych obowiązków. Zapominamy zdjąć z grobów zeschłe 
kwiaty, nadpalone znicze, przewrócone stroiki. Bywają takie groby, 
o które nikt z bliskich nie dba, a może nie ma nikogo bliskiego? 
Przez lato zarastają trawą i chwastami. Obok leżą hałdy śmieci, 
uprzątnięte z sąsiednich grobów. 

Cieszę się, że mam dużo czasu. Pochylam się nad najbardziej 
zapomnianymi miejscami na cmentarzu. Przywracam tym mogiłom 
nieco godności. Może kiedyś ktoś tak zupełnie bezinteresownie, 
zatroszczy się o mój grób, podeprze przewracający się krzyż, wy-
plewi chwasty i zapali najskromniejszą świeczkę?

Teresa Sienkiewicz
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ZDROWIE
Bezpłatna mammografia 
w powiecie kartuskim

7 i 8 listopada można będzie wykonać bezpłatne badanie mammo-
graficzne w Baninie, Chwaszczynie oraz Sierakowicach. Badanie, 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, finansowane jest przez NFZ.

 Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku 
życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost za-
chorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. 

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze 
niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uisz-
czeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia 
od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do 
wykonania badania.

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej 
skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. 
Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pew-
ności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, 
mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy 
użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badanie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:
• Banino – 7 listopada przy Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. 

Gdańska 50)
• Sierakowice – 8 listopada przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

(ul. Sychty)
• Chwaszczyno – 8 listopada przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych 

z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do 
wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 
mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal 
w całej Polsce. W 2010 roku firma wykonała ponad 150 tys. badań, 
czyli 10 razy więcej niż największe w Polsce centra onkologii.

Podczas badania panie będą miały możliwość  wzięcia udziału 
w konkursie „Zyskaj spokój z FADO”. Wśród wszystkich uczestni-
czek konkursu rozlosowane zostaną: Nagrody Główne w postaci 
3 karnetów na tygodniowy wyjazd do Sanatorium w Nałęczowie, 
a także zestawy kosmetyków Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk 
oraz kupony na bezpłatne badania mammograficzne dla pań, któ-
rych nie obejmuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy 
FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 

801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przynie-
sienie ze sobą dowodu osobistego.

Porady dietetyka
Żywienie dzieci 
W dzisiejszym numerze zajmiemy się tematem żywienia naj-
młodszych. Aby przybliżyć te zagadnienie należy rozpocząć od 
samego początku, a więc od poczęcia a nie od narodzin dziecka. 
Na przyszły model żywienia ma już wpływ styl żywienia kobiety 
w ciąży. Zdrowe odżywianie powinno się rozpocząć jeszcze przed 
zajściem w ciąże i być kontynuowane przez matki przez kolejne 
trymestry. Ma to nie tylko wpływ na prawidłowy rozwój płodu 
ale również na to w jaki sposób będzie się odżywiać w przyszłości 
jako dorosły człowiek. 

Aby uzmysłowić jak ważne jest to co je przyszła matka, przy-
toczę informację, która doskonale nam to zobrazuje. Substancje 
smakowe przenikają do wód płodowych, w których przebywa 
dziecko podczas całego okresu ciąży. Prawidłowe odżywianie 
kobiety w ciąży ma na celu dostarczenie odpowiednich skład-
ników pokarmowych w prawidłowych proporcjach. Nie prawdą 
jest stereotyp, że przyszła matka powinna jeść za dwoje. W I try-
mestrze ciąży kaloryczność  diety zwiększą się o 150–200 kCal 
na dobę. W kolejnym etapie ciąży, kiedy mały człowiek jest już 
ukształtowany i zbiera już zapasy na przyszłe życie kaloryczność 
zwiększamy od 300 do 500 kCal na dobę. Dokładne zalecenia 
żywieniowe ustala się z lekarzem lub dietetykiem. Sama kalo-
ryczność diety nie może być traktowana priorytetowo, równie 
ważny jest skład diety i to co w niej dostarczamy. Kalorie są 
potrzebne, bo są źródłem energii. Aby jednak ta energia była 
właściwie wykorzystana, do organizmu muszą być dostarczone 
odpowiednie ilości składników mineralnych i witamin. Wspo-
mniane składniki odżywcze zapewnią także prawidłowy rozwój 
dziecka. Dobrze skomponowana dieta dostarczy ich w odpowied-
nich ilościach i nie ma potrzeby dodatkowego suplementowania. 
Wyjątkiem jest ilość witaminy D (odpowiedzialnej za gospodarkę 
wapniowo-fosforanową), której zapotrzebowanie zwiększa się 
po II trymestrze ciąży. Ważny jest także kwas foliowy odpo-
wiedzialny za prawidłowy rozwój cewy nerwowej. W ramach 
profilaktyki na kilka tygodni przed planowaną ciążą przyszłe 
matki powinny dostarczać ten składnik w postaci suplementu. 
Przyjmowanie kwasu foliowego powinno trwać co najmniej do 
III miesiąca ciąży. Pamiętajmy jednak o tym, że przyjmowanie 
preparatów witaminowo-mineralnych musi zawsze odbywać się 
w konsultacji z lekarzem. Nadmiar może być jeszcze bardziej 
szkodliwy niż niedobór. 

Szczególnie uwzględnić trzeba także pełnowartościowe białko 
i odpowiednią podaż nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 
węglowodanów, najlepiej złożonych. 

Właściwy jadłospis przyszłej matki powinien zawierać od-
powiednią ilość posiłków. Powinno się ich zjadać od 4 do 5 
w odpowiednich w zależności od aktywności w czasie doby. 
Przerwy nie powinny być dłuższe niż 3,5 godziny, I śniadanie 
powinno być zjedzone w godzinę od przebudzenia a kolacja na 3 
godziny przed zaśnięciem. Samo spożywanie posiłków powinno 
odbywać się bez pośpiechu i w miłej atmosferze, co na pewno 
wpłynie pozytywnie na samopoczucie malucha i będzie I etapem 
kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych.

Często też przyszłe matki martwią się o swoją wagę, czy nabierają 
za szybko czy za wolno? Najlepiej, kiedy przyrost masy podczas ciąży 
nie przekroczy 14 kg, najczęściej jest to 10–12 kg. Jeżeli przyrost masy 
kobiety ciężarnej jest za wolny albo za szybki należy niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem w celu zweryfikowania istniejącego 
problemu. W żadnym wypadku nie wolno przyszłej matce podej-
mować się diet mających na celu redukcję masy ciała czy też diet 
wegetariańskich. ☞
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Co jeść?
4–5 razy dziennie powinno spożywać się pieczywo, kasze 

(najlepiej gruboziarniste), płatki, makarony, które są źródłem wę-
glowodanów złożonych, białek roślinnych, witamin i składników 
mineralnych oraz błonnika pokarmowego.

3–4 razy dziennie spożywajmy mleko i jego przetwory pod 
warunkiem, że organizm je toleruje. Jest to bardzo dobre źródło 
wapnia i białka zwierzęcego.

3–4 razy dziennie warzywa, najlepiej do każdego posiłku w for-
mie surowej lub lekko podgotowane (400-500 gram na dobę). Jest 
to bogate źródło węglowodanów, beta karotenu, kwasu foliowego, 
żelaza i błonnika.

3 razy dziennie owoce, najlepiej nasze krajowe. Unikać należy 
cytrusów. 

1 raz dziennie mięso, ryby. Wskazane jest spożywanie chudych 
gatunków mięs takich jak: indyk, królik, kurczak. Ryby morskie są 
doskonałym źródłem niezbędnie nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych typu omega-3 potrzebnych do prawidłowego rozwoju mózgu 
i siatkówki oka młodego organizmu. Najlepiej ryby spożywać co 
najmniej dwa razy w tygodniu.

W czasie ciąży należy unikać słodyczy i przetworów cukierni-
czych, są źródłem sacharozy i często prowadzą do nadmiernego 
przyrostu masy ciała. 

Tłuszcze zaleca się w umiarkowanych ilościach. Najlepiej stoso-
wać tłuszcze naturalne, np. masło, żółtko jaja, oleje roślinne (oliwa 
z oliwek) będące doskonałym źródłem omega-6.

W I trymestrze bardzo ważne jest wypijanie odpowiedniej ilości 
wody niegazowanej, gdyż tkanki i narządy rozwijającego się w łonie 
płodu zawierają 80% wody. W kolejnych trymestrach wodę można 
zmniejszyć do 1,2 l na dobę. Nie należy zapominać o wypijaniu 
mleka czy też soków owocowych. W przypadku nietolerancji mleka 
krowiego, można wprowadzić mleko sojowe. 

Należy unikać jedzenia warzyw kapustnych i strączkowych 
mogą powodować wzdęcia. Bezwzględnie odstawiamy alkohol 
i palenie papierosów. 

Poprzez zastosowanie dobrze skomponowanej diety, przyszła 
matka zapewni prawidłowy rozwój młodego dziecka i jego 
upodobania żywieniowe. Będzie także zdrowsza i łatwiej powróci 
do swojej wymarzonej wagi po porodzie. W kolejnym artykule 
skupimy się na kobietach karmiących.

Rafał Mokrzycki
Dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl

Warzywa i owoce – smakują i… pomagają

Warzywa i owoce od dawna znane są ze swych wartości odżyw-
czych. Niektóre składniki zawarte w tych produktach działają 
profilaktycznie, zapobiegając lub łagodząc przebieg wielu chorób, 
szczególnie cywilizacyjnych. 

Marchew a choroby układu krążenia
Jednym z zagrożeń dla człowieka są choroby układu krążenia. 
Każdego roku zawał serca przechodzi ponad 100 tysięcy osób. 
Z badań WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu 
Zdrowia Ludności), przeprowadzonych w 2005 r., wynika, że na 
nadciśnienie (powyżej 140/90 mmHg) choruje aż 36 proc. Polaków 
w wieku 20–74 lat. 

Przed nadciśnieniem może uchronić nas odpowiednia dieta. 
Badania holenderskie wykazały 50% spadek ryzyka śmierci z po-
wodu chorób serca w grupie 800 mężczyzn w wieku powyżej 65 
lat, których dieta zawierała ponad 30 mg flawonów i flawonoli. 
Znajdują się one m.in. w jabłkach, winogronach, żurawinie, cebuli, 
kukurydzy i pomidorach. 

Działanie przeciwmiażdżycowe mają natomiast zawarte w wa-
rzywach i owocach karotenoidy. Jeden z nich, beta-karoten, obecny 

jest w marchwi, dyni, morelach, pomidorach, papryce czy mango. 
Znajdziemy go także w warzywach liściastych, takich jak szpinak, 
brokuł czy kapusta włoska.* 

Pomidory w walce z nowotworami
Badania wykazują, że odpowiednia dawka likopenu w naszym 
organizmie może chronić przed ryzykiem zachorowania na nowo-
twory, zwłaszcza prostaty, płuc i żołądka, a także trzustki, jelita 
grubego, sutka i szyjki macicy. 

Najwięcej likopenu znajdziemy w arbuzach oraz w różowej od-
mianie grejpfrutów. Ich bogatym źródłem w naszej diecie są także 
pomidory. Ciekawostką jest, że gotowanie pomidorów powoduje 
wzrost zawartości likopenu*. 

Ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów zmniejszają także 
zawarte w warzywach i owocach gukozynolany. Ich duże ilości 
znajdują się w warzywach kapustnych, takich jak brokuł, brukselka, 
kalafior, kapusta**.
Grejpfruty kontra osteoporoza
Po chorobach układu krążenia i nowotworach, trzecie miejsce 
wśród najczęstszych chorób Polaków zajmuje osteoporoza. Częstość 
występowania tej choroby wzrasta z wiekiem, szczególnie wśród 
kobiet. Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce ponad 
25 proc. populacji po 50 roku życia zagrożona jest złamaniami 
osteoporotycznymi. Chcąc uniknąć tej choroby lub zmniejszyć jej 
skutki, należy zadbać, by w diecie znalazły się mikroelementy 
i witaminy. Warto wspierać się również takimi warzywami jak 
marchew, fasola czy kapusta. Badania naukowe wskazują także 
na wysoką wartość witaminy K, która może zmniejszać ryzyko 
złamań. Znajdziemy ją w szpinaku, sałacie, brukselce i brokułach. 
Z owoców warto zwrócić uwagę na grejpfruty, które znacznie 
zmniejszają utratę wapnia oraz magnezu z tkanki kostnej.

Czosnek pomocny w leczeniu cukrzycy 
Szacuje się, że liczba chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi 
około miliona ludzi, spośród których ponad 200 tysięcy wymaga 
codziennego podawania insuliny. Zachorowalność na cukrzycę 
zwiększa się wraz z wiekiem, jednak prowadzi do niej także 
niezdrowy styl życia – palenie papierosów, brak ruchu. Pomocny 
w leczeniu cukrzycy jest czosnek. Dzięki dużej zawartości róż-
norodnych substancji jest jednym z najcenniejszych warzyw pod 
względem prozdrowotnym*. 

A – jagody, C – porzeczki, E – brukselka… żeby lepiej widzieć
Do tak zwanych chorób cywilizacyjnych lekarze zaliczają również 
krótkowzroczność. To jedna z najczęstszych chorób oczu wśród 
Polaków. Spędzając wiele godzin w ciągu dnia przed komputerem 
czy telewizorem powodujemy, że nasz wzrok zdecydowanie się 
osłabia. Warto więc wspomagać się witaminami: A – która wystę-
puje m.in. w jagodach, C – którą znajdziemy w czarnej porzeczce 
lub czerwonej papryce oraz E – w którą bogate są brukselka, 
warzywa liściaste i szpinak. 

BezpieczneWarzywa.pl
Wzrostowi spożycia warzyw i owoców ma służyć ogólnopolska kam-
pania społeczno-edukacyjna BezpieczneWarzywa.pl, sfinansowana 
ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Jej celem jest 
odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców oraz przeko-
nanie Polaków, że są one nie tylko smaczne, ale i bezpieczne. 

Częścią kampanii jest akcja „Pora na pomidora, czyli jak tu 
nie kochać polskich warzyw i owoców”. W wybranych miastach 

* Krystyna Elkner Zdrowotne właściwości warzyw Instytut 
Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Skierniewice.

** Justyna Szwejda-Grzybowska Właściwości prozdrowotne wa-
rzyw Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Skierniewice.

☞
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Gimnazjaliści na Festiwalu Nauk
W sobotę 24 września przedstawiciele Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych 
z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wraz z opiekunami 
pojechali do Gdyni na Festiwal Nauk w ramach podsumowania semestru 
drugiego oraz trzeciego dla najlepszych zespołów projektu „Rozwój przez 
kompetencje”. 

W projekcie bierze udział 200 zespołów z terenu czte-
rech województw: kujawsko- pomorskiego, podlaskiego, 
pomorskiego oraz warmińsko- mazurskiego, z czego 
tylko 50 zespołów zostaje nagrodzonych w danym 
semestrze. Na miejscu  zostaliśmy przywitani przez 
dyrektora Combidaty, partnera projektu, mgr Bohdana 
Gotkiewicza. Następnie rozpoczął się wykład pt. „Zmia-
ny klimatu – fakt czy fikcja?”, zaprezentowany przez dr 
hab. Marka Kejnę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Dowiedzieliśmy się, że klimat zmienia się 
od dawna i w głównej mierze nie jest to wina człowieka. 
Przekazano też informację, że w najbliższym czasie nie 
zaleją nas oceany. Kolejny wykład z zakresu przedsię-
biorczości „Maszynka do robienia pieniędzy, przedsta-
wiony przez dr. Leszka Kozłowskiego ukazał nam, co 
się dzieję z naszymi pieniędzmi. Dowiedzieliśmy się jak 
rozkręcić biznes i co jest kluczem do sukcesu. 

Festiwal zakończył się uroczystym wręczeniem 
nagród. Wpierw została nagrodzona grupa drugiego 
semestru p. Małgorzaty Kostuch za zadania projek-
towe – prezentację multimedialną „Czy wiesz, co 
jesz?”. Kolejny zwycięski semestr należał do grupy 
p. Marzeny Garskiej-Bonickiej za zadania z projektu 
pt: „Cukier cukrowi nierówny”. Odebrane nagrody 
wzbudziły zaskoczenie wśród uczestników.

M. Garska-Bonicka

w Polsce odbywały się akcje happeningowe w ramach trasy 
koncertowej Lata z Radiem, zachęcające do spożywania świeżych 
produktów. Pierwszy happening miał miejsce w Warszawie 22 lipca, 
w dniu inauguracji kampanii przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Marka Sawickiego. Kolejne happeningi, promujące polskie 
warzywa i owoce, gościły w Krynicy-Zdroju, Gnieźnie, Mielnie, 
Szczytnie, Koninie oraz ostatni, 25 września, w Spale. W trakcie 
imprez wypuszczanych było do nieba tysiąc czerwonych balo-
nów symbolizujących pomidory. Wszyscy też mogli częstować się 
świeżymi i pysznymi pomidorami, rozdawanymi przez Miłośniczki 
i Miłośników pomidorów.

Więcej informacji na temat kampanii BezpieczneWarzywa.pl oraz 
kwestii związanych z bezpieczeństwem warzyw i owoców znajduje 
się na stronie internetowej www.bezpiecznewarzywa.pl. Szczegóły 
akcji „Pora na Pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw 
i owoców” – na www.facebook.com/poranapomidora. 

(nadesłane) 

Niebezpieczne napoje energetyczne
Po dopalaczach pojawiło się kolejne zagrożenie dla zdrowia, życia 
i wolności młodych ludzi, tzw. napoje energetyczne, inaczej nazy-
wane energy drinki. Jest to niewinnie wyglądający napój, zwykle 
gazowany i smakujący dzieciom.

Jak wynika z badania Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, w 2010 r. co dziewiąty gimnazjalista i co czternasty uczeń 
podstawówki sięgnął po tego typu napoje w drodze do szkoły lub 
do domu. Jeden na pięciu pije energy drinki kilka razy w tygodniu. 
Licealiści zdecydowanie już nadużywają tych napojów! Naukowcy 
podkreślają, że 80% uczniów uzależnionych dziś od narkotyków 
i dopalaczy zaczynało od napojów energetycznych.

W Polsce mamy 52 rodzaje napojów energetycznych. Są takie, 
w których dawka kofeiny jest równa tej zawartej w pół filiżanki 
kawy, ale są też i takie, które mają tej substancji tyle, że wystarczy-
łoby na cztery filiżanki. Oprócz kofeiny w napojach energetycznych 
bywa także marihuana. Producenci twierdzą, że tak śladowe ilości 
nie szkodzą osobom spożywającym napój. Ale gdy wypije się, np. 
na dyskotece, kilka napojów, to ilość jest już szkodliwa. Młody 

człowiek później nie wie, dlaczego i po czym tak głupieje? 
Głównym celem picia napojów energetycznych jest likwidacja 

zmęczenia i wzmocnienie koncentracji. Piją je kierowcy, studenci 
w czasie sesji, a także osoby w trakcie wytężonego wysiłku. Jednak 
to, co pomaga dorosłym (głównie kofeina i tauryna), nie jest po-
trzebne dzieciom, a nawet jest szkodliwe dla nich. Pomimo ostrze-
żeń umieszczonych na opakowaniach, pijący często łączą napoje 
energetyzujące z alkoholem, co jest szczególne niebezpieczne.

W sklepach, w których robię zakupy, widzę napoje energe-
tyzujące ustawione na wyeksponowanym, widocznym miejscu. 
Rzucają się one w oczy, choć opakowania ich mają raczej smutną 
kolorystykę: są szaro – fioletowe, jak barwy naszych zakładów 
pogrzebowych. Ta barwa raczej zniechęcałaby mnie do ich zaku-
pu. A jednak widzę, jak młodzi ludzie kupują napoje i do tego np. 
chipsy. Ależ niebezpieczny i szkodliwy zestaw śniadaniowy! Czy 
rodzice, dając dzieciom kieszonkowe lub pieniądze na śniadanie, 
mają świadomość na co ich pociechy przeznaczają te pieniądze?

Niech moc będzie z tobą – to zdanie powtarzano bardzo często 
w jednym z filmów dla dzieci. Czy dzieci potrzebują mocy dopalaczy, 
narkotyków, napojów energetyzująch, alkoholu, gier komputerowych? 
Tyle niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi, jakby demony zła 
porwały ich w taniec śmierci. Nachalne i wyrafinowane reklamy 
adresowane są głównie do młodych ludzi, którzy nie mają wprawy 
w odróżnianiu dobra i zła. Tu potrzebni są rodzice – mądrzy i czujni 
rodzice, którzy pokazują bezpieczne granice. 

Apeluję do rodziców – kochajcie swoje dzieci, ale nie ślepą mi-
łością, raczej mądrą i wymagającą. Stosujcie wobec swoich dzieci 
zasadę ograniczonego zaufania – bądźcie czujni. Rozmawiajcie z nimi 
szczerze i otwarcie, sprawdzajcie po co wasze dzieci sięgają, jak 
spędzają czas wolny, o której wracają do domu, z kim przebywają, 
skąd mają pieniądze na pewne zakupy lub przedmioty, z jakich stron 
internetowych korzystają? Obdarowujcie ich mocą swojej miłości, 
troski i poświęconym czasem, aby dzieci nie musiały szukać mocy 
w szkodliwych substancjach. Niech wasza moc będzie z nimi, gdy 
będą wahać się w swoich życiowych wyborach.

Więcej informacji o napojach energetycznych można przeczytać 
na stronie internetowej: www.trzezwyumysl.pl

Maria Karolak 
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„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie 
nas pozbawić” – ta myśl greckiego poety Menandra 
przyświecała obchodom Dnia Edukacji Narodowej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach. W tym roku Dzień Nauczyciela świętowano tu 
12 października. 

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność 
szkolna z panią dyrektor Krystyną Formelą na czele 
oraz przedstawicielki Rady Rodziców: Renata Pepliń-
ska, Elżbieta Lejkowska i Ewa Grzenkowicz. 

Prowadzący uroczystość – Julita Wenta i Krzysztof 
Myszk – przybliżyli historię Dnia Edukacji Narodo-
wej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela. Dzień 
ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu 
Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku.

Ten szczególny dzień dla pracowników oświaty 
w ZSP minął w bardzo miłej atmosferze. Nie zabra-
kło kwiatów i serdecznych życzeń. O wesoły nastrój 
zadbali uczniowie klasy I technikum ekonomicznego, 
którzy przygotowali program artystyczny „Z przy-
mrużeniem oka”. Wcielili się w przedstawicieli 
handlowych oferujących nauczycielom artykuły 
pomocne w przekazywaniu wiedzy i dyscyplinujące 
uczniów. 

Uczniowie ZSP z życzeniami 
dla swoich nauczycieli

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna 
oraz przedstawicielki Rady Rodziców

– Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne, żadna nie byłaby tym, 
czym jest, bez obecności tej drugiej – zacytowała słowa Jonathana Edwardsa prze-
wodnicząca Rady Rodziców Renata Peplińska. – Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 
w takim dniu, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, powinni tu się razem spotkać. 
My, jako rodzice, życzymy Wam jak najlepiej, także solidnych podwyżek. 

Dyrektor szkoły Krystyna Formela, zwracając się do uczniów, nawiązała do 
hasła uroczystości „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas 
pozbawić”: – Po to jesteście tutaj, aby zdobywać wiedzę i umiejętności, a my 
jesteśmy po to, aby wam ją przekazywać. Dobra materialne możemy stracić 
w jednej chwili, natomiast wiedzy nikt nie jest nam w stanie odebrać. I to jest 
nasz największy skarb, który zawsze powinniśmy mieć na względzie – powiedziała 
pani dyrektor, a kierując życzenia do pracowników szkoły dodała: – Życzę, aby 
nigdy nie zabrakło nam pasji. 

AK
Foto: AK

Nie zabrakło kwiatów i życzeń dla nauczycieli 
i pracowników szkoły

17 października br. ruszył ogólnopolski 
konkurs „Dumni z dziedzictwa”, skierowa-
ny do gimnazjalistów. Konkurs ma na celu 
pobudzenie młodych ludzi do refleksji na 
temat dziedzictwa narodowego oraz zaan-
gażowanie ich w dbałość o polską kulturę. 
Patronem konkursu jest Dyrektor Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie, Tadeusz 
Zielniewicz, oraz Prezes Zarządu ENEA S.A., 
Maciej Owczarek.

Tematem konkursu jest próba arty-
stycznego wyrażenia odpowiedzi na py-
tanie „Dlaczego powinniśmy być dumni 
z dziedzictwa narodowego?”. Gimnazjaliści 
powinni udzielić odpowiedzi na nie za po-
mocą pracy plastycznej wykonanej dowolną 
techniką. Konkurs „Dumni z dziedzictwa” 

skierowany jest do uczniów gimnazjów 
z całej Polski.

Spośród wszystkich nadesłanych prac 
komisja konkursowa wybierze 5 najwyżej 
ocenianych projektów, których twórcy zo-
staną zaproszeni do Łazienek Królewskich 
na Finałowy Obiad Czwartkowy w towa-
rzystwie gości ze świata nauki i sztuki, 
powiązany ze zwiedzaniem Łazienek Kró-
lewskich. Podczas spotkania gimnazjaliści 
dokonają również prezentacji swoich prac 
oraz wezmą udział w konkursie wiedzy 
o Łazienkach Królewskich. Na podstawie 
prezentacji zostaną przyznane nagrody 
i wyróżnienia. 

Pomysłodawcą i fundatorem konkursu 
jest ENEA S.A., która 19 września 2011 r. 

objęła mecenat nad Muzeum Łazienki Kró-
lewskie w Warszawie. Objęcie mecenatu 
jest pierwszym etapem programu „Dumni 
z dziedzictwa”, którym ENEA S.A. chce 
wyrazić swoje głębokie zaangażowanie 
w dbałość o polską kulturę i jej miejsce 
w świadomości ludzi na całym świecie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest zgłoszenie dziesięcioosobowej repre-
zentacji uczniów gimnazjów. Zgłoszenia 
należy przesłać mailem do 20.12.2011 r. 
na adres: konkurs@v5group.pl. Termin 
nadsyłania prac konkursowych upływa 
30.03.2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
w maju 2012 r.

Więcej informacji na temat konkursu, 
działań w ramach programu, jak również 
galerie realizacji oraz aktualności na stronie 
www.dumnizdziedzictwa.pl, w portalach 
Facebook, Twitter oraz Blip (Dumni z dzie-
dzictwa).

(nadesłane)

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla gimnazjalistów

Dumni z dziedzictwa!
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Ślubujemy – mówiły pierwszaki 
5 października w Mojuszu
Ślubowanie klasy pierwszej jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole. 
To okazja do spotkania rodziców i pierwszoklasistów z uczniami klas starszych. 
Dla pierwszaków to niezapomniana chwila, w której stają się pełnoprawnymi 
członkami ,, szkolnej rodziny”. Rodzice przeżywają moment wzruszenia, gdy 
widzą swoje dziecko wchodzące w nowy etap życia. Dzieci na tę chwilę czekają 
bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed 
dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

W tym roku szkolnym uroczystość odbyła się w środę, 5 października. Licznie 
zgromadzeni goście podziwiali dzieci ubrane w stroje galowe i charakterystyczne 
birety oraz piękne niebiesko- granatowe kołnierze. Dzieci gładko zaprezentowa-
ły się w części artystycznej, podczas której recytowały wiersze oraz śpiewały 
piosenki. Zaproszeni rodzice z wielką dumą i wzruszeniem przyglądali się swo-
im pociechom. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa. Przygotowany 
program opracowany był tak, aby każde dziecko, które chciało, miało okazję 
zaprezentować się przed zgromadzoną publicznością. 

Po tych wystąpieniach uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, powtarzając 
tekst mówiony przez panią dyrektor Danutę Pioch.

Kolejnym, bardzo oczekiwanym przez dzieci, punktem programu było pasowa-
nie na ucznia. Pani dyrektor dotykała każdego ucznia w ramię wielkim ołówkiem 
i wypowiadała słowa: „Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali prezenty od każdej 
z klas oraz prezenty ufundowane przez Radę Rodziców. Ostatnim miłym 

akcentem tego niezwykłego dnia był wspólny 
poczęstunek dla dzieci, rodziców i wychowawców. 
Tradycją naszej szkoły jest zaproszenie na poczę-
stunek oddziału przedszkolnego, jako przyszłych 
pierwszaków.

Tegoroczna klasa pierwsza prezentuje się wyjątko-
wo licznie. Jedenaścioro sześciolatków i dziesięcioro 
siedmiolatków daje dużą (jak na nasze mojuszewskie 
warunki ) dwudziestojednoosobową gromadę. Pie-
czę nad tą klasą sprawuje doświadczony pedagog, 
pani Irena Brzustewicz. Na dobry start nauczyciel 
i wychowankowie otrzymali pięknie wyposażoną 
w nowe, kolorowe stoliki klasę, a także interaktyw-
ną tablicę. Mamy nadzieję, że te warunki zachęcą 
dzieci do nauki, czego im życzy cała szkolna spo-
łeczność.

Tekst i foto Bożena Obel„Ślubujemy” – słychać było zgodny i donośny chór dziecięcych głosików

Żeby zostać uczniem, trzeba wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami w trakcie programu artystycznego

Jakub Tryba pasowany na ucznia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie 
oraz Rada Rodziców 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

serdecznie zapraszają
absolwentów i byłych pracowników szkoły 

na uroczystość jubileuszową 50-lecia
w dniu 19 listopada 2011 r. 

Obchody rozpoczną się mszą św. z poświęceniem sztandaru w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach o godzinie 10.00.
Po uroczystościach w kościele nastąpi przemarsz do szkoły, w której odbędzie się dalsze świętowanie.
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Pierwszacy – pełnoprawni uczniowie szkoły
Dnia 5 października 2011 r. w ZSP w Sierakowicach odbyły się ,,Otrzęsiny pierw-
szaków”. Starsi koledzy z klasy II LO, którzy pełnili funkcję gospodarzy imprezy, 
przygotowali dla ,,kociaków” kilka interesujących konkurencji. Każda z nich była 
oceniana i punktowana przez jury, w którym zasiadali: dyrektor szkoły pani 
Krystyna Formela oraz nauczyciele Aleksandra Labuda i Marta Hodorowicz.  

Pierwszą dyscypliną było karaoke. Czterech przedstawicieli klas pierwszych 
zostało wytypowanych do zadania. Dwie osoby zaśpiewały piosenki z podkładem 
muzycznym, a reszta grupy tańczyła. 

Następnie ,, kociaki” musiały odpowiedzieć na pytania z Quizu o szkole. Były 
one podchwytliwe i dosyć trudne, np.: Ile jest wszystkich stopni schodów we-
wnątrz szkoły? , Ile jest wszystkich szafek w użyciu w szatni? Pierwszaki musiały 
również wypić mleko z miseczek, zjeść pączka bez używania rąk, ułożyć fryzurę 
i namalować swojego wychowawcę.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji oraz podliczeniu punktacji jurorzy 
ogłosili wynik i przedstawili końcową klasyfikację. Klasa I LO zdobyła pierwsze 
miejsce i otrzymała obiecane nagrody. Samorząd Uczniowski ufundował pierw-
szakom słodkie przysmaki – lizaki oraz gazetę do poczytania dla całej klasy. 

Po wszystkich konkurencjach pierwszoklasiści złożyli przysięgę i stali się 
pełnoprawnymi uczniami szkoły. 

Weronika Kuczkowska kl. II LO 
Foto: archiwum ZSP

„Niech nasza modlitwa będzie 
wspólna …”
Tegoroczny XI Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem „ Jan Paweł 
II – człowiek modlitwy”, był w Zespole Szkół w Gowidlinie wielkim 
dziękczynieniem za beatyfikację naszego papieża. 

Jan Paweł II to prawdziwy wzór człowieka modlitwy, ponieważ 
to ona była podstawą wszelkich jego działań. Zachęcał do niej 
innych, zwłaszcza nas, ludzi młodych, mówiąc: „Każde ludzkie 
zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie”. 
Posłuszni temu wezwaniu udaliśmy się wraz z nauczycielami do 
kościoła, gdzie wzięliśmy udział we mszy świętej i wysłuchaliśmy 
homilii ks. kanonika Leszka Knuta.

Następnie dziękowaliśmy za dar beatyfikacji naszego patrona 
przy ścianie papieskiej.

Po mszy przeszliśmy do szkoły, by wziąć udział w apelu, na 
którym obejrzeliśmy przedstawienie oparte na twórczości Karola 
Wojtyły. Niezapomniane wrażenie wywarły na nas recytacje poezji 
oraz występ szkolnego chóru Kantylena. Podniosły nastrój tej uro-
czystości podkreśliła przygotowana scenografia. Na środku sceny, 

wśród palących się świec, nasi koledzy ustawili klęcznik, a na 
nim umieścili różaniec – symbol papieskiego czuwania przy Matce 
Chrystusa. Nad organizacją święta czuwała pani Lidia Stahlke.

Uroczystość ta pozwoliła nam spojrzeć na życie Karola Wojtyły, 
jako człowieka głęboko zanurzonego w modlitwie. Przez swój 
przykład życia i wiary uczył, że trzeba pomagać bliźnim, działać, 
ale przede wszystkim modlić się i być blisko Boga.

W dzisiejszym świecie, nastawionym na szybki sukces i komer-
cjalizację, to papieskie wezwanie do ciągłego trwania przy Bogu 
jest wezwaniem trudnym i niezbyt popularnym, jednak my, ludzie 
młodzi pragniemy mu sprostać. 

Ten dzień będzie niezapomnianą uroczystością, zwłaszcza dla 
naszych najmłodszych kolegów i koleżanek, ponieważ uczniowie 
klasy pierwszej w obecności swoich rodziców i zaproszonych go-
ści złożyli uroczyste ślubowanie przy Sztandarze szkolnym i tym 
samym zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Następnie 
pierwszoklasiści wpisywali się do kroniki szkolnej i otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały 
upominki od Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz 
kolegów z klasy II. Z życzeniami pomyślności w karierze szkolnej 
udali się na wspólny poczęstunek.

Sylwia Bronk, Weronika Piotrowska

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Uroczystość uświetnił szkolny chór „Kantylena”
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
II Biblioteczne Zawody Głośnego Czytania 

wierszy Agnieszki Frączek
29 września, który w 2001 roku został ogłoszony Dniem Głośne-
go Czytania przez Polską Izbę Książki, już po raz drugi odbyły 
się w naszej bibliotece Zawody Głośnego Czytania wierszy 
Agnieszki Frączek. W ubiegłym roku chętnych było tylu, że tym 
razem zdecydowaliśmy się na ograniczenie liczby uczestników 
ze względów lokalowych. Zgłosiło się 20 uczniów i uczennic ze 
szkół w Sierakowicach, Łyśniewie i Załakowie. Czytanie wierszy 
pani Agnieszki Frączek to wymagająca „dyscyplina sportowa”, 
dlatego przyjęliśmy formę zawodów. Można sobie połamać język 
na tych wszystkich  trzeszczykach. Tytuły wierszy też są bliskie 
sportom ekstremalnym – „Goryle na rolkach”, Gąska na skuterze” 
czy „Kurze na górze”. Zawody organizowane są tylko dla uczniów 
kl. I-III. Uczniowie klas trzecich martwili się, że nie będą mogli 
w przyszłym roku brać w nich udziału. Okazuje się, że jest na to 
rada. Pani Agnieszka Frączek, po otrzymaniu relacji z zawodów, 
zapewniła, że pomyśli o starszych dzieciach i zaproponowała, żeby 

wspólnie z nią zorganizować zawody w czytaniu i jednocześnie 
wiedzy o języku, a wszystko oparte o teksty opracowane przez 
panią Agnieszkę, która jest językoznawcą, adiunktem w Instytu-
cie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się 
w dziedzinie leksykologii i leksykografii. Mimo tych wszystkich 
mądrych tytułów ma ogromne poczucie humoru, co daje gwarancję, 
że przyszłe zawody będą dobrą zabawą. 

Oto zwycięzcy zawodów:
Ania Sildatk (SP w Sierakowicach) – kl. III, zdobyła puchar i tytuł 

Super Mistrza Głośnego Czytania;
Estera Leszczyńska (SP w Sierakowicach) – kl. III, zdobyła 

I miejsce i złoty medal;
Jeremiasz Brzeski (SP w Sierakowicach) – kl. III, zdobył II miejsce 

i srebrny medal;
Marta Cyman (SP w Załakowie) – kl. II, zdobyła III miejsce 

i brązowy medal.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału 

w 2012 roku.

Spotkania z Bajką 
Zapraszamy dzieci na „Spotkania z Bajką” w każdy piątek od 
godz. 17 do 18. Można posłuchać bajek, wziąć udział w zajęciach 
plastycznych i innych zabawach. W naszych kronikach można 
obejrzeć zdjęcia z wszystkich spotkań, które odbyły się dotychczas, 
to znaczy od 2002 r., a było ich już razem 225. Pierwsi uczestnicy, 
dziś już dorosła młodzież, mogą sobie powspominać. 

Odwiedziły nas przedszkolaki
Przedszkolaki  z Samorządowego Przedszkola z Sierakowic, zawsze 
mile widziane w bibliotece, odwiedziły nas, żeby dowiedzieć się, jak 
należy postępować z książką, którą wypożycza się z biblioteki. Oglą-
dały z zaciekawieniem nasze książki. Mamy nadzieję, że będą nas 
odwiedzać, wypożyczać i  słuchać bajek czytanych przez rodziców. 

Przypominamy wszystkim dzieciom i rodzicom, że 25 listopada 
przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia, w naszym kalendarzu 
imprez zaplanowaliśmy zajęcia z przedszkolakami.  Przedszkola, 
które chciałyby wziąć udział, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
się do biblioteki – tel. 58 681 60 51.

Grupy Zabawowe
Zajęcia w Grupach Zabawowych, prowadzonych w ramach pro-
gramu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 
odbywają się w naszej bibliotece od 13 września i będą trwały 
do końca 2012 roku. Zainteresowanych udziałem w tym projekcie 
informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla 2-3 maluchów, dzie-
ci w wieku 2-4 lat. Informacje o projekcie i szczegóły dotyczące 
samych zajęć można uzyskać na miejscu w bibliotece.

Ania Sildatk - Super Mistrz 
Głośnego Czytania

Brązowy medal otrzymała Marta 
Cyman - SP w Załakowie

Eryk Brauer -SP w Załakowie

Filip Dawidowski – III kl. Łyśniewo

Marta, Ania, Estera i Jeremiasz - zwyciężyli 
w II Bibliotecznych Zawodach Głośnego Czytania
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SPORT
Dwa zwycięskie mecze 

GKS BS Sierakowice
W X kolejce Ligi Okręgowej zespół GKS BS Sierakowice rozegrał 
kolejne spotkanie na własnym boisku z zespołem Start Mrzezino. 
Od pierwszego gwizdka to gospodarze dominowali na boisku i już 
w 5 minucie, po strzale Artura Formeli, uzyskali prowadzenie. 
Mimo kilku dogodnych sytuacji goście, po jednej z nielicznych kontr, 
doprowadzili w 35 minucie do remisu, lecz już w 37 minucie zespół 
z Sierakowic, po strzale Michała Klamana, wyszedł na prowadzenie 
2 : 1 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. 

Druga część meczu rozpoczęła się kolejnymi atakami gospoda-
rzy, które przyniosły w 50 minucie trzecią bramkę po kolejnym 
strzale Michała Klamana. W 75 minucie goście strzelili bramkę na 
3 : 2, lecz gospodarze odpowiedzieli zaraz bramką Bogdana Deika 
ostatecznie kończąc zawody zwycięstwem 4 : 2.

Skład GKS BS Sierakowice: Maciej Zengerski, Filip Ustowski, 
Rafał Bronk, Bartosz Kultys, Piotr Biernat, Krystian Gilmajster (60 
min. Marek Dawidowski), Rafał Synak, Tomasz Musik (65 min. Piotr 
Kowalczyk), Mateusz Kowalczyk (75 min. Dawid Bulczak), Michał 
Klaman, Artur Formela. 

W niedzielę, 16 października, podopieczni Ireneusza Zaracha 
(drużyna GKS BS Sierakowice) rozegrała mecz wyjazdowy w Wej-
herowie z drugim zespołem w tabeli - Gryfem Wejherowo. Pierw-
sza połowa, po dobrym spotkaniu, zakończyła się bezbramkowo. 
Początek drugiej połowy rozpoczął się strzeleniem przez Artura 
Formelę w 47 minucie bramki dla gości, lecz już w 75 minucie 
gospodarze doprowadzili do remisu. W końcówce wyrównanego 
meczu to zespół z Sierakowic przeprowadził akcję, dającą po strzale 
w 85 minucie przez Mateusza Kowalczyka zwycięskiego gola, pod-
nosząc wynik meczu na 2 : 1. Wynik cieszy tym bardziej, że został 
zdobyty na wyjeździe z bardzo dobrym, jednym z kandydatów do 
awansu do IV ligi, zespołem z Wejherowa.

Skład zespołu GKS BS Sierakowice: Maciej Zengerski, Filip 
Ustowski (75 minuta Piotr Kowalczyk), Marek Dawidowski, Piotr 
Biernat, Bartosz Kultys, Rafał Bronk, Michał Klaman (55 minuta 
Tomasz Musik), Mateusz Kowalczyk, Rafał Synak (85 minuta Rafał 
Gliszczyński), Artur Formela (85 minuta Bogdan Deik), Tomasz 
Płachecki. 

Waldemar Formela

Dzień Papieski w Sierakowicach 
Biegi Uliczne wokół Ołtarza Papieskiego

W niedzielę 16 października 2011 roku Gminny Klub Sportowy „SIE-
RAKOWICE”, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 
Gminy Sierakowice, Gminnego Ośrodka Kultury oraz GS „Samo-
pomoc Chłopska” w Sierakowicach, zorganizował już tradycyjne 
biegi uliczne pn. „Wokół Ołtarza Papieskiego”. Pogoda tego dnia 
dopisała, co sprawiło, że biegi cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
zarówno wśród zawodników jak i kibiców. 

Biegi przeprowadzono w dziesięciu kategoriach wiekowych na róż-
nych dystansach. Łącznie w biegach uczestniczyło 247 zawodników.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe medale 
oraz dyplomy. W biegu głównym kobiet i mężczyzn zwycięzcy otrzy-
mali nagrody pieniężne ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach oraz Gminny Klub Sportowy Sierakowice.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali pamiąt-
kowe kotyliony, zawodników poczęstowano również drożdżówką 
i ciepłą herbatą.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, OSP w Sierakowicach oraz 
harcerzom za pomoc w organizacji zawodów.

Kategoria: Bieg dziewcząt do II klasy
1. Papke Kinga - Banino
2. Szczypior Alicja – Łyśniewo
3. Konkel Aleksandra – Łyśniewo
4. Wronkowska Sandra – Banino
5. Minc Agata – Banino
6. Lis Karolina – Łyśniewo

Kategoria: Bieg chłopców do II klasy
1. Rybacki Tobiasz – Banino
2. Róźnicki Krzysztof – Sierakowice
3. Wolski Szymon – Tuchlino
4. Tesmer Tomasz – Łyśniewo
5. Kobierzyńki Patryk – Szopa
6. Okoniewski Jakub – Wielki Klincz

Kategoria:  Bieg chłopców IV klasy
1. Wolski Łukasz - Tuchlino
2. Podlewski Mikołaj - Banino
3. Cygiert Jakub - Łyśniewo
4. Woźniak Michał – Lisie Jamy
5. Samsonowski Michał -Banino
6. Formela Kacper – Puzdrowo

Kategoria:  Bieg dziewcząt do IV klasy
1. Grzenkowicz Dominika - Kartuzy
2. Bronk Wiktoria – Tuchlino
3. Król Patrycja – Tuchlino
4. Wenig Dominika – LKB im. Braci Petk Lębork
5. Banaś Natalia - Banino
6. Syldatk Zuzanna – Tuchlino

Kategoria:  Bieg chłopców do VI klasy
1. Cybulla Piotr - Gowidlino
2. Groth Patryk - Glincz
3. Wreza Wojciech - Żukowo
4. Grot Kamil - Tuchlino
5. Grzenkowicz Patryk - Kartuzy
6. Eikmann Marcin - LKB im. Braci Petk Lębork
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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: 

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

Kategoria:  Bieg dziewcząt do 
VI klasy

1. Czaja Dominika - Reskowo
2. Bronk Julia - Tuchlino
3. Grot Karolina - Tuchlino
4. Bulczak Sylwia - Tuchlino
5. Groth Dagmara - Glincz
6. Strupińska Renata – Lębork

Kategoria:  Bieg chłopców szkół 
gimnazjalnych

1. Górski Mateusz - LKB im. Braci 
Petk Lębork

2. Kotłowski Patryk - Żukowo
3. Zawadzki Sebastian - Żukowo
4. Przepiórka Łukasz - LKB im. 

Braci Petk Lębork
5. Klejna Dawid - Puzdrowo
6. Wolski Maciej – Sierakowice

Kategoria:  Bieg dziewcząt szkół 
gimnazjalnych

1. Dobek Anna – Kamienica Kró-
lewska

2. Zblewska Helena - Rokity
3. Topp Marta - Luzino
4. Wolska Sylwia - Lębork
5. Wenig Paula - LKB im. Braci 

Petk Lębork
6. Bulczak Natalia – Tuchlino

Kategoria:  Bieg główny kobiet
1. Pobłocka Kamila – UKS Ekono-

mik-Maratończyk Lębork
2. Skawińska Anna - Żukowo
3. Dzienniak Natalia - Lubichowo
4. Gwoździńska Monika - Lębork
5. Paprocka Ewelina - Obliwice
6. Pobłocka Katarzyna – UKS Ekonmik-Maratończyk Lębork

Kategoria:  Bieg główny mężczyzn
1. Zblewski Leszek - Kościerzyna
2. Kamiński Patryk - LKB im. Braci Petk Lębork
3. Wąsicki Sebastian LKB im. Braci Petk Lębork
4. Paprocki Krzysztof - Tęcza
5. Stankiewicz Radosław - LKB im. Braci Petk Lębork
6. Borawski Paweł – Starogard Gdański

Marcin Rompa
Foto: GOK Sierakowice

Drużyna Juniorów GKS „Sierakowice” 
walczy o sprzęt wartości 10 tys. złotych!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sierakowice do wspierania 
naszych młodych zawodników Gminnego Klubu Sportowego 

„Sierakowice” w ogólnopolskim konkursie „Viziriady”.
Z inicjatywy trenera zespołu Mariana Wnuk-Lipińskiego, prowa-

dzony przez niego zespół został zgłoszony do konkursu „Viziriady”. 
W konkursie tym można wygrać sprzęt dla młodych piłkarzy 
z Gminnego Klubu Sportowego o wartości 10 tys. złotych. Aby 
było to możliwe trzeba uzbierać jak największą liczbę punktów. 
Zespół zajmuje póki co 3 miejsce wśród 517 zespołów!

Wspierać Nasz zespół można na dwa sposoby:
Wycinając fragment opakowania proszku Vizir (zespół 

otrzymuje 10 pkt.) i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Sierakowicach do dnia 28 listopada, lub też wysłać 
SMS o treści VIZIRIADA.2242 pod numer 7255 (koszt SMS to 
2,36 zł z VAT) (zespół otrzymuje jeden punkt). 

Marcin Rompa
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SPRZEDAM

Dwie atrakcyjne działki na Kaszubach z przeznaczeniem na posiadłość (2 ha i 3 ha) z możliwością 
podziału na mniejsze (siedliskowe 1 ha) z dostępem do mediów, wyniesione na 50 m nad jezioro 
I klasy czystości, z dostępem do niego, z dobrym dojazdem w spokojnej okolicy; kontakt pod nr. tel. 
665 230 752.

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.

POSZUKUJĘ

Dwupokojowego mieszkania z kuchnią i łazienką w Sierakowicach dla starszego małżeństwa, 
tel. 58 684 45 41 lub 606 852 245.

WYNAJMĘ

Lokal o powierzchni 100 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

USŁUGI

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

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu, fotografia plenerowa 
i reportażowa, tel. 512 220 035.

OGŁOSZENIA DROBNE


