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To był dobry rok, bieżący także 
zapowiada się dobrze

Rozmawiamy z Wójtem Gminy Sierakowice, panem 
Tadeuszem Kobielą na temat ubiegłorocznych inwestycji i 
pytamy, co w tym roku będzie się budować w naszej 
gminie.  

Jak ocenia Pan miniony rok? Jaki to był rok dla gminy 
Sierakowice?

Rok był udany, niemniej wiele trudności 
samorządów wynika z obowiązujących przepisów. 
Wyraźnie widać pewne zapędy rządu w kierunku 
dokładania zadań. Samorządy stawia się często pod 
ścianą nie informując wcześniej, jakie może mieć to skutki.

W minionym roku udało nam się zrealizować wiele 
inwestycji ważnych dla naszego lokalnego środowiska. W 
styczniu miało miejsce oficjalne otwarcie Kaszubskiego 

po sezonie zimowym zdemontowała lodowisko, a nasi Centrum Medycznego. Nowy ośrodek już od jesieni 
ludzie, którzy zostali przeszkoleni w kolejnym sezonie zajmą ubiegłego roku był na etapie rozruchu, czyli cały czas 
się jego ponownym montażem. oddawano do użytku poszczególne pomieszczenia. Ten 

Okazało się, że z lodowiska korzystają zarówno ośrodek to jest największa inwestycja. Na wiosnę część 
dzieci, młodzież, jak i dorośli. Są także osoby spoza naszej rehabilitacyjna zostanie wyposażona w kriokomorę. 
gminy. W ubiegłym roku realizowaliśmy także inwestycje 

związane z dużym projektem kanalizacyjnym.  W zasadzie 
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji wszystko co do tej pory sobie postanowiliśmy, udało nam 
wnętrza zabytkowego kościoła św. Marcina i renowację się wykonać: jest kierunek Paczewo – Bukowo, jest odcinek 
ołtarzy bocznych. Jakie dokładnie miałyby to być prace?w kierunku Szklanej, jest odcinek największy, czyli Puzdrowo 

– Gowidlino – Gowidlinko – Lemany, wykonano główną 
część Tuchlina, a także Migi i Poręby. W tej chwili W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację projektu 
realizowany jest etap Kamienica Królewska. Tym „Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja zabytkowego 
sposobem w tym roku będziemy kończyli inwestycję na kościoła św. Marcina wraz z budową infrastruktury 
terenie Gminy Sierakowice. Natomiast na terenie gminy towarzyszącej” przy dużym dofinansowaniu ze środków 
Sulęczyno w zasadzie prawie wszystko też w tym roku unijnych wynoszącym 84%. Pozwoliło to przenieść starą 
będzie zakończone. Zostały tylko małe odcinki na rok część kościoła, dobudować wieżę według archiwalnej 
przyszły. Wspólnie to dzieło – przypomnę, że jest to ryciny, poddać renowacji główny ołtarz i ambonę. To 
największy w Polsce projekt realizowany na obszarach wyczerpało zakres prac przewidziany w tym wniosku 
wiejskich – będzie wykonane. aplikacyjnym. Celowo wtedy nie poszliśmy na całość, 

Schetynówka,  czy l i  d roga powiatowa ponieważ były ograniczenia: wartość wniosku nie mogła 
Sierakowice – Borucino, to projekt partnerski trzech przekroczyć 4 mln. zł. Należy dodać, że we wniosku tym był 
samorządów:  Gminy  S ie rakowice ,  S ta ros twa również parking przy ulicy Słupskiej jako infrastruktura 
Powiatowego i Gminy Stężyca przy udziale środków towarzysząca.
rządowych. Wspólnie zrealizowaliśmy prawdopodobnie W tym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu 
najdłuższą schetynówkę w województwie liczącą 11 km. Marszałkowskiego, żeby skorzystać z ostatniej puli, jaka się 
Gmina Sierakowice wzięła na siebie realizację projektu. pojawiła z tzw. obrywów poprzetargowych. Marszałek 
Oczywiście współpartnerzy się dokładali, ale ktoś musiał to dysponuje kwotą ok. 15 mln zł, gdzie wniosków jest 52, a ich 
„ciągnąć”. Tym „koniem pociągowym” była Gmina wartość szacuje się na ok. 102 mln zł. Już raz otrzymaliśmy 
Sierakowice. dofinansowanie, więc na to będzie się patrzało, ale 

Inwestycja, która nie była zaplanowana i szukamy także innych możliwości. 
obiecana, to sztuczne lodowisko, czyli Biały Orlik. W Chciałbym dokończyć renowację zabytku na 
ubiegłym roku oddaliśmy do użytku Orlika i zaraz na bazie miarę moich marzeń, z pietyzmem. Ten kościółek ma być 
poliuretanowego boiska powstało bezpieczne lodowisko. jak taka szkatułeczka, bo architektonicznie wzbudza wielki 
Na wiosnę zostało ono zdemontowane i złożone w zachwyt i pięknie wygląda z zewnątrz. Wnętrze także 
magazynie, który mieści się w budynku sąsiadującym z będziemy chcieli wykończyć z zachowaniem kolorystyki, 
kompleksem boisk. jaka była 200 lat temu. Tam dominował kolor siwo-

Gdy powstały dwa pierwsze sztuczne lodowiska niebieski, znawcy mówią, że jest to kolor gołębi. Chcemy 
na bazie Orlików w województwie pomorskim – jedno w odnowić malunki, jakie były na ścianach, elementy 
Człuchowie, drugie w Tczewie, pomyślałem, że takie ozdobne pod sufitem, poddać renowacji pozostałe cztery 
powinno powstać także u nas. Pojawiła się taka szansa i ołtarze, chrzcielnicę, stacje drogi krzyżowej i zamontować 
postanowiliśmy ją wykorzystać. Dostaliśmy dofinansowanie organy, które zakupiono w Niemczech i czekają teraz na 
z Totolotka, z czego bardzo się cieszę. Mam dobre relacje montaż, ale najpierw wnętrze musi zostać pomalowane. 
ze starostą człuchowskim, panem Aleksandrem Gappą, Chciałbym, żeby wewnątrz kościół wyglądał tak pięknie 
który za darmo udostępnił nam swoją dokumentację jak na zewnątrz. Myślę, że nam to się uda, bo widzę 
techniczną Białego Orlika. Firma, która wygrała przetarg, przychylność wielu osób i instytucji. 



3

c.d.

  Tegoroczne inwestycje gminne opiewają na kwotę Zapewne wielu mieszkańców interesują planowane 
ponad 14 mln zł .  Część tej  sumy to spłata rozwiązania komunikacyjne w centrum Sierakowic i 
dotychczasowych zobowiązań finansowych, ale są także budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy 
zupełnie nowe zadania inwestycyjne. Jakie? Co będzie się wiadukcie. Na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie?
w tym roku w gminie Sierakowice budowało?
   Jak już wspomniałem dokończenie ostatniego etapu   Cieszę się bardzo, że udało mi się przekonać Urząd 
budowy kanalizacji w Kamienicy Królewskiej i okolicy. Poza Marszałkowski do wspólnej inwestycji polegającej na 
tym złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej na przebudowie i remoncie głównych skrzyżowań w 
budowę trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami Sierakowicach. W centrum wsi ma być rozwiązanie ze 
wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i światłami, a przy Urzędzie Gminy rondo. Dodatkowo ma 
Czarne w Łyśniewie. Liczę na to, że w tym roku uda nam się zostać zbudowane bezpieczne przejście dla pieszych – 
to zrealizować. Jesteśmy po pierwszej ocenie, a jeśli do tunel obok wiaduktu przy wyjeździe z Sierakowic. Jest to 
września Urząd Marszałkowski zdąży ponownie ocenić bardzo potrzebna Sierakowicom inwestycja. 
wniosek, to zdążymy to zrobić. Natomiast jeżeli nie   Gmina Sierakowice wzięła na siebie sporządzenie całej 
uzyskamy drugiej oceny do września, to projekt będziemy dokumentacji, począwszy od projektu technicznego po 
realizować w przyszłym roku, czego bym nie chciał. uzgodnienia i napisanie wniosku aplikacyjnego, bo 
  Wspólnie ze Starostwem Powiatowym będziemy będziemy brali udział w konkursie. Czy się powiedzie? Mam 
realizować inwestycję polegająca na przebudowie i nadzieję, że tak. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, 
remoncie drogi powiatowej Mojusz – Bącka Huta. inwestycja będzie realizowana w latach 2013-14, chociaż 
Powstanie nowy dywanik asfaltowy z Mojusza do Szopy i technicznie jest możliwe zrobienie tego w ciągu jednego 
chodnik łączący Szopę z Bącką Hutą. Chodzi o to, żeby r o k u ,  a l e  n i e  m o ż n a  d o p u ś c i ć  d o  p a r a l i ż u  
dzieci bezpiecznie szły do szkoły w Szopie. komunikacyjnego Sierakowic. 
  Planujemy modernizację boisk sportowych przy   A z innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i 
gimnazjum w Sierakowicach. Mają zyskać nową komunikację to w tym roku będziemy składali wniosek na 
poliuretanową nawierzchnię. Do tej pory były to boiska z schetynówkę, gdzie mamy kompletną dokumentację 
mielonej cegły. To nie jest dobre rozwiązanie, bo latem jest drogi Puzdrowo – Piekiełko – Sierakowice. Jeżeli wniosek 
dużo kurzu, a gdy pada deszcz to nasiąka i tworzy się błoto. przejdzie to w roku 2013 byłaby to bardzo duża inwestycja: 
Tu spodziewam się dofinansowania z Totolotka. nowa droga asfaltowa z chodnikiem łącząca Puzdrowo i 
  W przyszłych latach czeka nas także budowa sal Piekiełko z ulicą Podgórną w Sierakowicach, dodatkowo 
sportowych przy szkołach, najbliższa w tym roku w nowy chodnik i dywanik na ulicy Kubusia Puchatka i 
Puzdrowie. Przedszkolnej aż do ulicy Słupskiej. Ta droga jest bardzo 

potrzebna Sierakowicom, bo odciążyłaby ruch w strefie    W Gowidlinie zaistniała pilna konieczność zrobienia 
stałej zabudowy. Wniosek będziemy składali w tym roku, a nowej elewacji na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Ta 
czy uzyska dofinansowanie to jest druga rzecz. Będziemy dotychczasowa ma ponad 20 lat. Jest dobra okazja, aby 
robili wszystko, co w naszej mocy, by ta inwestycja obiekt ocieplić i dać nową elewację. 
otrzymała także dofinansowanie. 

W ubiegłym roku rozpoczęła się rozbudowa Zespołu Szkół 
Dziękuję za rozmowęw Gowidlinie. Na jakim etapie są prace, co obejmują i 
Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Królkiedy uczniowie będą mogli korzystać z nowych sal 

lekcyjnych?

  Skrzydło gimnazjalne w Gowidlinie jest dobudowane do 
obecnego kompleksu. Z uwagi na dobrą aurę, bo 
tegoroczna zima przyszła wyjątkowo późno, wykonawcy 
wykorzystali ten czas i prace przy budowie postępowały 
dosyć intensywnie. Chcemy oddać gimnazjum do użytku 
na dzień pierwszego września 2012 r. Po drodze, w ramach 
jednego projektu, będą wykonywane jeszcze remonty 
starej części – dachu, elewacji, łazienek. 

Czy liczba nowych sal lekcyjnych zabezpieczy potrzeby 
szkoły na najbliższe lata?

  Na pewno tak. To jest od szeregu lat bardzo dynamicznie 
rozwijające się środowisko. Są tam po dwie klasy: „a” i „b”, 
a naukę prowadzi się systemem dwuzmianowym, więc siłą 
rzeczy trzeba stworzyć im odpowiednie warunki do nauki. 
To Gimnazjum ma zniwelować również mankamenty, które 
ma stara część szkoły – będzie tam np. stołówka z 
prawdziwego zdarzenia.

Co z budową skateparku w Sierakowicach? 

  Będzie. Udało nam się porozumieć z firmą. W ubiegłym 
roku były dwa przetargi i nikt się nie zgłosił. O dziwo, bo 
nigdy nie mieliśmy takich sytuacji. Okres zimowy pokazał 
jedno, że nie warto gardzić takim inwestorem, jakim jest 
samorząd gminny. Pozostały nam negocjacje, bo żeby 
przeprowadzić negocjacje muszą być dwie próby 
podejścia przetargowego. O ile na jesień firma żądała 
znacznie więcej, tak teraz urealniła swoje żądania na tyle, 
że możemy się z nimi związać i realizować inwestycję. 
Skatepark będzie znajdował się przy amfiteatrze. 

Z wielkim smutkiem żegnamy
Stefana Kwietnia   

męża Starosty Powiatu Kartuskiego     
Rodzinie  

wyrazy głębokiego współczucia składają

Wójt Gminy Sierakowice i Zastępca Wójta Gminy 

Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefana Kwietnia
męża Starosty Powiatu Kartuskiego

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie zmarłego

składają:

Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice oraz radni

Głęboko zasmuceni żegnamy
Stefana Kwietnia

Pani Janinie Kwiecień 
Staroście Powiatu Kartuskiego

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia:

Sekretarz Gminy Sierakowice oraz pracownicy Urzędu Gminy 



4 03 (260) marzec 2012

Pan Stefan z małżonką Janiną

c.d.

Stefan Kwiecień nie żyje

   Należał do ludzi wyjątkowo przestrzegających wszelkich 
zasad i reguł, stąd nigdy nie przechodził przez ulicę w 
sposób ryzykowny, a jednak został potrącony przez 
samochód na przejściu dla pieszych i od tamtego 
sobotniego wieczoru sprzed dwóch miesięcy już nie wstał. 
Od lat przemierzał tę drogę, ponieważ była to Jego droga 
na niedzielną Mszę Św., co podkreślił ksiądz proboszcz 
Dawicki podczas uroczystości pogrzebowych.

Urodził się blisko Zaleszczyk na Ukrainie. Po wojnie 
rodzina przeniosła się w okolice Wrocławia. We Wrocławiu 
zdał maturę. Po ukończeniu studium nauczycielskiego 
został nauczycielem muzyki w Liceum Pedagogicznym w 
Świdnicy. Pracował tam w latach 1956 – 1973, 
jednocześnie kontynuując studia magisterskie w Gdańsku. 

 W Świdnicy pamiętają Pana Stefana do dzisiaj, o 
czym świadczy pełen ciepłych wspomnień l ist wyjeździe do Pyrzyc, gdy inni po koncercie mieli czas na 
kondolencyjny, który małżonka, Janina Kwiecień, będąca rozrywkowy wieczór, Pan Stefan zatrzymał go i uczył gry na 
starostą kartuskim, otrzymała na wieść o Jego śmierci. Oto kontrabasie. Partnerem Pana Stefana w pracach 
fragment: „Profesor Stefan Kwiecień – wychował wielu dotyczących Zespołu był grający na skrzypcach Stefan 
pedagogów, którzy wspominają Go jako człowieka Kolka. Przyjaźń obu Stefanów zaowocowała wieloma 
zawsze serdecznego – nauczyciela muzyki, którego się nie muzycznymi dokonaniami, a prywatnie do końca życia 
zapomina, który rozmiłował ich w pieśni, muzyce i lubili wspólnie grać – jeden na skrzypcach, a drugi na 
poznawaniu jej wartości. Perfekcyjnie prowadził lekcje pianinie. 
śpiewu, gry na instrumencie, Jego chór i orkiestra Jeszcze w czasach peerelu zaczęto Pana Stefana 
uświetniały każdą uroczystość. Uczył młodzież rozumieć i prosić o posługiwanie w okolicznych parafiach w roli 
lubić muzykę – a czynił to z pasją i poświęceniem. Swoją organisty. Najdłużej upiększał muzyką nabożeństwa w 
maestrią wzorowo kształtował postawy zawodowe Kamienicy Królewskiej, a później w sierakowickiej parafii 
przyszłych nauczycieli. Wspierał życzliwością, uśmiechem, Św. Jana. Zdarzało Mu się również sporadycznie grać na 

organach w Gowidlinie, a nawet w Rokitach. Za tę posługę otwartością na ludzkie sprawy. Był pedagogiem z 
w serdecznych słowach podziękował Zmarłemu podczas powołania, o niespotykanej szlachetności, skromności i 
pogrzebu proboszcz kamienickiej parafii ksiądz Tadeusz wielkiego serca.” Tak pamiętają Pana Stefana ludzie, z 
Kurach, przypominając jeszcze, że Pan Stefan jest autorem którymi pracował 39 lat temu!
pieśni maryjnej, śpiewanej w Kamienicy podczas Jeszcze przez cztery lata pracowali państwo 
odpustów.Kwietniowie w Sidzinie na Podhalu, a w roku 1977 Pan 

Po przejściu na emeryturę aktywność społecz-Stefan z żoną i dwojgiem dzieci wybrał Sierakowice na 
nikowska Pana Stefana wcale nie zmalała, wręcz odwrotn-miejsce do zamieszkania, przede wszystkim ze względu na 
ie. Na początku przemian ustrojowych w naszym kraju, zdrowszy klimat. Kaszuby spodobały Mu się, bo wcześniej 
chyba po raz pierwszy i ostatni w swoim życiu zaangażował przyjeżdżał tu z dziećmi z południa na kolonie.
się w sprawy niemal polityczne. Należał do ścisłego grona Oboje małżonkowie byli nauczycielami i oboje 
twórców Komitetu Obywatelskiego i był jego sekretarzem. otrzymali zatrudnienie w sierakowickiej oświacie. Pan 
W tym gremium, jak to artysta, również dbał o tę „piękni-

Stefan był nauczycielem muzyki. Wówczas z pewnością 
ejszą stronę życia” czyli przede wszystkim o oprawę 

jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym, dobrze 
licznych wówczas uroczystości patriotyczno-religijnych. 

wykształconym muzykiem w naszym środowisku. Tak jak 
Ponieważ w tym czasie uczył indywidualnie liczną grupę 

wszystko co robił w życiu, tak i pracę nauczyciela muzyki młodych ludzi gry na akordeonie bądź na pianinie, założył 
traktował bardzo poważnie. Był nauczycielem wyjątkowo zespół akordeonistów, żebyśmy podczas obchodów 3 
rzetelnie przygotowującym się do każdej lekcji, a Maja bądź 15 Sierpnia mogli usłyszeć publicznie wykonan-
możliwości były wówczas skromne: nie dysponował e, wcześniej zakazane, pieśni z czasów II Rzeczypospolitej. 
wszystkimi urządzeniami technicznymi, którymi dzisiaj Życie prywatne Pana Stefana również było 
nauczyciele uatrakcyjniają lekcje, a jednak wielu do dzisiaj przesiąknięte muzyką. Najpierw własne dzieci uczył 
Jego lekcje wspomina z uznaniem. W kondukcie kochać muzykę, a potem wnuki. Wszelkie spotkania 
pogrzebowym jeden z byłych uczniów z wdzięcznością rodzinne i towarzyskie w domu państwa Kwiecień zawsze w 
opowiada, że na lekcjach Pana Stefana nauczył się pewnym momencie zamieniały się w „śpiewankowe” 
słuchać i polubił muzykę poważną. Takich osób w naszym wieczory, którym akompaniował Pan Stefan. 
środowisku jest z pewnością niemało, zwłaszcza tych, które Dobrze się stało, że podczas ostatniej drogi tej 
były przez Pana Stefana wybierane do chóru szkolnego. Artystycznej Duszy i licznie zebranym w kościele Św. 

Jak prawdziwy nauczyciel, miał również Pan Marcina żałobnikom towarzyszyły pieśni z Requiem 
Stefan naturę społecznika. Angażował się z oddaniem we Mozarta, a gdy trumnę wynoszono z kościoła zabrzmiała 
wszelkie przedsięwzięcia, gdzie jego znajomość muzyki najpiękniejsza pieśń żałobna - Lacrimosa.
mogła być przydatna. Duże są Jego zasługi włożone w 
pierwszy okres formowania się naszego znamienitego Maria Dyczewska

Kaszubskiego Zespołu  Pieśni i Tańca „Sierakowice”. 
Pamiętająca tamten czas Maria Kolka podkreśla, iż 
ówcześni decydenci zgodzili się na założenie zespołu w 
Sierakowicach właśnie dlatego, że mieliśmy tu 
wykształconego muzyka. Opracowywanie muzyczne 
pierwszych tańców i piosenek to jego zasługa. Mimo że 
sam spoza Kaszub, z zaangażowaniem wyszukiwał 
rozproszone nuty i teksty kaszubskich przyśpiewek, 
adaptował je do potrzeb Zespołu. Przez pierwsze lata 
wyjeżdżał z Zespołem na festiwale i przeglądy, zawsze 
dbając o wysoki poziom strony muzycznej koncertów. 
Jeden z byłych członków Zespołu wspomina, że kiedyś na 

Głęboko poruszeni śmiercią 
Stefana Kwietnia

składamy 
Pani Janinie Kwiecień 

szczere wyrazy żalu i współczucia
 

Sołtysi z Gminy Sierakowice
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Stefan Kwiecień w mojuszewskim 
środowisku - wspomnienie

 Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
 Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje,
 potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
 jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
 kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

ks. Jan Twardowski

  Stefana Kwietnia znałam od dawna, na początku 
dlatego, że bywałam w Jego domu z racji zawodowych 
powiązań z żoną Janiną. Zawsze ujmował swoją 
serdecznością, tryskał humorem, czasem zamyślał się Jego pedagogicznej wiedzy i doświadczeniu udało się 
głęboko nad losem innych, szczerze się martwił, współczuł. niejednokrotnie zagasić zarzewie konfliktu. Ceniliśmy sobie 
Nigdy pochopnie nikogo nie oceniał, tłumaczył innych z w każdej sytuacji Jego szarmanckie zachowanie, 
ich postępków. Zdumiewająca była gościnność w Jego stawialiśmy jako wzór dżentelmena młodszym kolegom. Z 
wydaniu – zawsze stawiał coś na stole, a potem wcale nie przejęciem słuchaliśmy opowieści z trudnych czasów, 
trzeba Go było długo prosić, żeby zagrał na pianinie, kiedy wysiedlany był z rodziną z terenów dzisiejszej Ukrainy. 
zaintonował, zachęcił do śpiewu. Patrząc na Niego Traumatyczne wspomnienie palonego przez Ukraińców 
utwierdzałam w sobie przekonanie, że „muzyka łagodzi domu w chwili, gdy jeszcze byli w zasięgu wzroku zostało w 
obyczaje”, bo łagodność wyglądała mu z oczu. nim na zawsze. Tak głęboko to przeżył, że w swoim dość 

długim życiu nigdy nie odważył się dawnej ojcowizny 
odwiedzić. Na pytanie „dlaczego” odpowiadał: 
„Janeczka tam pojedzie, zrobi zdjęcia i wszystko mi 
opowie”.
  Uwielbialiśmy też słuchać Jego opowieści z innego 
powodu. Było nim tzw. „ł sceniczne” właściwe ludziom z 
Kresów. Jak do okropnych czasów wysiedlenia rzadko i 
niechętnie się odnosił, tak o pracy w zawodzie nauczyciela 
muzyki mógł mówić długo i kwiecistym stylem – widać było 
wtedy zawodowego pasjonata. Z przejęciem wspominał 
konieczność opuszczenia południowej Polsk i  i  
przeprowadzkę, z własną już wtedy rodziną (żoną i 
dziećmi) na Kaszuby. Szczególnie urzekł nas słuchaczy 
fragment opowieści dotyczący obaw przed nowym, 
nieznanym światem , ludźmi, a szczególnie niedostatkiem 
uroków krajobrazu po słynnych „górkach”. Jednakże 

Potem skrzyżowały się nasze zawodowe ścieżki. W 1993 obawy prysły, kiedy wyjeżdżającym z kartuskiego lasu w 
roku, będąc już emerytowanym nauczycielem, Stefan stronę Sierakowic przesiedleńcom pokazała się z 
Kwiecień podjął się nauczania muzyki w Szkole łapalickiej góry przecudna niecka z chmieleńskimi 
Podstawowej w Mojuszu. Zmieniające się w polskiej szkole jeziorami w tle. Wtedy stwierdzili, że nie będzie tu tak źle. 
realia edukacyjne wymusiły zatrudnienie na miejsce   W czasie Jego pracy szkoła zdobywała laury. Braliśmy 
dotychczasowych nauczycieli śpiewu wykwalifikowanej udział w konkursach, któregoś roku muzyk ogłosił konkurs 
muzycznie kadry. Nie ukrywam, że miały z tym kłopot duże na napisanie własnej piosenki i z kilkorgiem laureatów 
szkoły, a co dopiero niewielka placówka na wsi, która nie pojechaliśmy na ogólnopolski przegląd piosenki dziecięcej 
mogła zaoferować wykwalifikowanej sile nawet połowy do Śremu koło Poznania. Startował z wychowankami w 
etatu. Ratunkiem było jedynie zatrudnienie nauczyciela przeglądach chórów i solistów, przygotowywał piosenki z 
emeryta, który prowadził kilka godzin zajęć muzycznych w towarzyszeniem instrumentu i a capella. Zawsze uświetniał 
tygodniu. Jakże jestem Mu wdzięczna za to, że wtedy grą na akordeonie szkolne uroczystości, grał rzewne pieśni 
przyjął na siebie te obowiązki. na spotkaniach z seniorami, a będąc sam w ich wieku 
  Nauczycielem był wymagającym, ale najpierw i doskonale czuł co im w duszy gra i grał czytając w ich 
najwięcej wymagał od siebie, jakby realizował słowa myślach – niejednemu łza wspomnień kręciła się w oku.
papieża Jana Pawła II, który w przemówieniu do młodych  Któregoś razu niespodziewanie ogłosił, że musi 
w Częstochowie 18 czerwca 1983r. mówił „wymagajcie od bezapelacyjnie zakończyć szkolną przygodę. Stwierdził, iż 
siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Co prawda jest już za stary i nie może dopuścić do tego, by (nie daj 
słowa te były skierowane do młodzieży, ale ta prawda Boże) zrobić z siebie widowisko. Oczywiście nic takiego nie 
może przecież przyświecać ludziom w każdym wieku. miało miejsca, ale wolał odejść zostawiając po sobie miłe 
Uczniowie wiedzieli, że muzyka w wydaniu Stefana wspomnienia. Nie pomogły namowy, prośby, próby 
Kwietnia nie jest tzw. „michałkiem”. Zawsze przygotowany, negocjacji – postanowił i wykonał, taki już był, stanowczy i 
obłożony pomocami, instrumentami, zapisami nutowymi – zasadniczy.
wędrował z całym wyposażeniem do kolejnych klas. 

  Po Stefanie Kwietniu zostały nam namacalne pamiątki: 
Imponujący widok – nauczyciel z wieloletnim 

kilka zdjęć w szkolnej kronice, wykonane przez niego 
doświadczeniem, bogatym dorobkiem na muzycznej 

własnoręcznie śpiewniki, zapisy nutowe regionalnych 
niwie, zawsze perfekcyjnie przygotowany do lekcji, 

pieśni, napisana dla nas specjalnie pieśń „Nasz Mojusz” i 
s zanu jący  innych i  s ieb ie .  N ie  pot r zebował  

bardzo, bardzo miłe wspomnienia, aż łza w oku się kręci. 
dyscyplinowania, miał głęboko zakodowany obowiązek 

„Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych 
uczciwej i solidnej pracy. Czasem zastanawiały Go 

czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż 
obyczaje młodzieży, która dalece odstawała od modelu 

wspomnienia o tych złych?” (Walter Moers)
znanego Mu z wcześniejszych lat. 
   W sfeminizowanym środowisku nauczycielskim był Danuta Pioch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu
bardzo pomocny w podejmowaniu męskich decyzji. Dzięki 

Nagrodzeni pracownicy podczas zakończenia
roku szkolnego 1996/1997 , wśród nich S. Kwiecień

Z klasą V w końcówce roku szkolnego 2001/2002
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Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie

własnych wywodów. Sporo miejsca zajął materiał 
graficzny (skany zdjęć, rysunki), na podstawie którego 
należało wykazać się stosowną umiejętnością w 
kojarzeniu, opisie, opowiadaniu.
  Choć w tytule konkursu pojawia się słowo „region” to 
większość pytań oscylowała wokół wiedzy związanej z 
najbliższym otoczeniem, tj. gminą i powiatem. 
Organizatorzy wyszli z założenia, że najpierw należy dobrze 
poznać zasoby najbliższego środowiska, by potem w pełni 
refleksyjnie zachwycać się skarbami innych regionów. 
Sporo pracy włożyli przygotowujący pytania w to, by 

uniknąć powtarzania 
treści z poprzednich lat. 
Wiadomo, że szkoły 
coroczn ie komple-
towały kolejne testy i na 
ich podstawie przys-
wajały wiedzę startując 
w następnych edyc-
jach konkursu. Trzeba 
przyznać, że ukła-
dający musieli nieźle się 
nag imnas tykować,  
żeby wybrać istotne, a 

jednocześnie ciekawe zagadnienia.
  Komisja w składzie: Barbara Klawikowska, Joanna Lejk, 
Danuta Pioch, Zbigniew Wenta, po dokonaniu oceny 48 
prac, wytypowała następujących laureatów (z powodu 
sporej liczby startujących przyznano więcej niż zwykle 
równorzędnych miejsc):

Szkoły podstawowe
I miejsce  – Patrycja Stankowska (Kamienica Królewska) i 
Katarzyna Cirocka (Łyśniewo);
II miejsce – Agnieszka Wenta (Łyśniewo) i Wiktoria Sikora 
(Mojusz);
III miejsce – Marta Reclaf (Puzdrowo), Edyta Wenta 
(Gowidlino), Natalia Tryba (Mojusz), Katarzyna Dąbrowska 
(Lisie Jamy);

Gimnazja
I miejsce – Edyta Toruńczak (Kamienica Królewska);
II miejsce – Agata Czaja (Kamienica Królewska), Anna 
Gawin (Gowidlino);
III miejsce – Dawid Polejowski (Sierakowice), Monika Teclaf 
(Szopa);

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Magdalena Bigus (LO Sierakowice);
II miejsce – Dominika Wiśniewska (LO Sierakowice);
III miejsce – Irena Zaborowska (LO Sierakowice).

Cenne nagrody zostały tradycyjnie wręczone 
laureatom w ich macierzystych szkołach, w obecności 
dyrekcji szkół, wychowawców i społeczności szkolnej. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkich 
chętnych za rok.

 Dnia 2 marca odbyła się kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Regionie. W zmaganiach wzięła udział Danuta Pioch, foto D. Pioch
spora ilość uczestników – 26 ze szkół podstawowych, 16 z 
gimnazjów i 6 ze szkół ponadgimnazjalnych.  Niektórzy z 
nich doskonale już są znani komisji, gdyż startowali przez 
dobrych kilka lat z rzędu (najdłuższy staż 8 lat). Pewnym jest, 
że po takim forsownym uczestnictwie znajomość regionu 
musi być już całkiem konkretna. A takie właśnie cele 
postawiono tej formule konkursowej – wyposażyć 
uczestników w wiedzę, która przybliży im region, zachęci 
do dalszego zgłębiania i poznawania jego tajników, 
obudzi w młodzieży dumę z przynależności do określonej 
społeczności. 
 Komisja, nauczona doświadczeniem ubiegłych lat, 
postanowiła znacznie utrudnić wymagania. Tym razem 
uczestnicy zmagali się z czterdziestoma pytaniami w ciągu 
60 minut. Niektóre polecenia wymagały dłuższego 
namysłu, inne zaś po prostu rozwinięcia  w postaci 

Grono nauczycielskie z prezes Joanną Lejk

Pani Hannie Koseli – Kitowskiej, lek. med. , 

Ordynatorowi  Oddziału

Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii,

lekarzom oraz pielęgniarce oddziałowej

i pielęgniarkom oddziału, 

 a także panu dr.  med.  Jerzemu Roplowi 

– Ordynatorowi  Chirurgii Ogólnej

oraz  personelowi

Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

najserdeczniej dziękuję

za troskliwą opiekę

i pełną poświęcenia pracę

przy ratowaniu życia

mojemu św. pamięci mężowi Stefanowi.

 Janina Kwiecień z rodziną

Wielebnym księżom, posłom i senatorom, 

samorządowcom gmin,  powiatów oraz 

województwa, przedstawicielom urzędów 

i firm, pracownikom Starostwa w 

Kartuzach, sąsiadom,  przyjaciołom  i 

krewnym,  wszystkim tym, którzy 

towarzyszyli  mojemu mężowi

św. pamięci Stefanowi Kwietniowi

w Jego drodze na 

miejsce wiecznego spoczynku,

 serdecznie dziękuję za obecność, 

modlitwę oraz  wsparcie w tak trudnych 

dla nas chwilach.

                                                                                                                                      

Janina Kwiecień z rodziną
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Przekaż 1% podatku dla Kacpra i Gracjana

Rodzice piętnastoletnich bliźniaków - Kacpra i 
G r a c j a n a  z  K a m i e n i c y  K r ó l e w s k i e j  -  z a  
pośrednictwem naszej Redakcji pragną serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy wsparli leczenie 
chłopców:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w 
ubiegłym roku przekazali 1% podatku dochodowego 
na leczenie naszych synów Kacpra i Gracjana 
Kwidzińskich. Dziękujemy wszystkim, którym los 
naszych dzieci nie jest obojętny. Dzięki Państwa 
pomocy zebranie pieniędzy na leczenie synów było 
łatwiejsze. 

Nasi synowie od urodzenia chorują na szereg 
chorób. Kolejną barierą w ich rozwoju jest głęboki 
niedobór wagi i wzrostu, tzw. zespół Iugr. Żeby Kacper 
i  Gracjan mogl i  normalnie s ię rozwi jać i  
funkcjonować, muszą przyjmować hormon wzrostu. 
Leczenie jest długotrwałe,  bardzo kosztowne i nie 
jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Roczna kuracja hormonem wzrostu wynosi ponad 33 
tys. zł, a więc na dwoje to ok. 70 tys. zł. Kwota ta 
przekracza nasze możliwości finansowe. Dlatego 
ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o 
przekazanie 1% podatku na leczenie naszych synów. 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
KRS: 0000208214
Nr konta: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
z dopiskiem: NA LECZENIE KACPRA KWIDZIŃSKIEGO

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli za zrozumienie i okazane serce. 

Ewa i Jan Kwidzińscy 

OBWIESZCZENIE

 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji 
deratyzacji na terenie gminy Sierakowice w terminach 
wiosennym i jesiennym 2012 r.
   Powszechna akcja deratyzacji polega na 
jednoczesnym jednolitym wyłożeniu trutki przez osoby 
będące właścicielami, administratorami, najemcami 
budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, 
handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych, 
bez względu na to czy są tam gryzonie, czy nie. 
Powszechną akcję deratyzacji na terenie gminy 
Sierakowice należy przeprowadzić w dwóch terminach:

a) wiosennym: od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 30 
kwietnia 2012r.
b) jesiennym: od dnia 1 października do 31 
października 2012 r.

  Osoby zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji 
na swoim terenie w wyżej wymienionych terminach 
powinny przystąpić do tępienia szczurów poprzez 
zakupienie i wyłożenie trutek.
 Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zlecić 
wykonanie usługi podmiotowi uprawnionemu lub 
zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków 
trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z 
instrukcją znajdującą się na opakowaniu. Trucizna 
powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach 
składowania odpadów komunalnych. Miejsce 
wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem 
„Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania 
deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających 
gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie 
usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji 
gryzoni należy się bezwzględnie zastosować do zaleceń 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji 
deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Kartuzach, Urzędu Gminy Sierakowice i Policji. Osoby 
zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie 
zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, 
podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu 
Wykroczeń. Dodatkowe informacje na temat 
obowiązku przeprowadzania deratyzacji można 
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 302 
Urzędu Gminy w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30, 
pod nr tel. (58)681-95-42, (58) 681-95-79 lub pisząc na 
adres email: laska.mariusz@sierakowice.pl
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Krzyż i pasja – symbol, ornament
 katecheza i znak zbawienia (cz. II)

  W parafiach leżących w granicach Gminy Sierakowice 
krzyże przydrożne i kapliczki stawiano jako wotum 
dz iękczynne za dar  bardzo dług iego życ ia ,  
usamodzielnienie w życiu dorosłym (zapis gospodarstwa, 
budowa własnego domu), ocalenie życia podczas wojny,     U Kaszubów pobożność pasyjna wyrażała się w pięknych 
obronę przez niebezpieczeństwem zarazy (epidemii), formach pobożnościowych naznaczających niejako całe 
ochronę przed zgubnym działaniem szatana. W wielu ich życie – przestrzeń osobistą, rodzinną i społeczną (w tym 
wypadkach stawiano takie obiekty jako wotum błagalne zawodową). Było to trwanie „w Bożej obecności” i 
o Boże błogosławieństwo dla domu i jego domowników, o dziękczynieniu Bogu za jego dary. Dokonywało się to przez 
łaskę zbawienia dla zmarłych (zwłaszcza w przypadku serii cały rok, a nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Wyrazem 
zgonów w rodzinie, szczególnie kilkuletnich dzieci), o łaskę były różne formy postaw, gestów i intencji modlitewno-
chowania się potomstwa, a także o zachowanie od klęsk błagalnych o Boże błogosławieństwo. Należy wspomnieć 
żywiołowych i warunków atmosferycznych niszczących chociażby: zdejmowanie czapki przez mężczyzn 
plony (np. gradobicia). Są i pomniki pamięci o tragicznie przechodzących obok krzyża, kreślenie znaku krzyża na 
zmarłych podczas wojny czy na skutek burzy. Niektóre chlebie przed jego pokrojeniem, wyrzynanie znaku krzyża 
krzyże i kapliczki są świadkami szczególnych modlitw za na drewnianych końcówkach narzędzi (rękojeści młotków, 
zmarłych w czyśćcu cierpiących. Jednak każdy z tych siekier, wideł, szpad, szufli, dyszli pojazdów konnych etc.). 
„świętych” obiektów „dźwiga” brzemię dziejów swojego Znak krzyża (przeżegnanie się) czyniono również przed 
powstania, intencji modlitewnych, historii pojedynczych rozpoczęciem każdej  
osób, całych rodzin, a nawet mieszkańców wsi duchowo modlitwy, a także podróży, 
zdeterminowanych do fundacji tych obiektów czy też rozpoczęcia „w Jimia 
kontynuacji ich tradycji.Bosczé” pracy w polu oraz 
 Dawniej powodem fundacji wszystkich drewnianych zbiorów (np. na kształt 
słupowych kapliczek, a często również i krzyży, była śmierć krzyża ułożenie pierwszych 
jednego lub kilkorga kilkuletnich dzieci. Takie zjawisko nie dwóch snopów w stodole), 
było czymś odosobnionym i właściwym jedynie parafii znak krzyża czyniono przed 
sierakowickiej i gowidlińskiej (o czym chociażby pisze ks. jedzeniem czy ubieraniem 
Bernard Sychta w swoim „Słowniku gwar kaszubskich”). świeżej bielizny. Znak krzyża 
Zjawisko to ma w kulturze polskiej bardzo stare korzenie, t o w a r z y s z y  
sięgające czasów przedchrześcijańskich. Wówczas błogosławieństwom dzieci 
stawiano ze względu na zmarłych oraz na ich cześć słupy przez rodziców (przy okazji 
kultowe, na których stawiano naczynia z ich popiołami. ślubu, prymicji, a także 
Owe naczynia były zabezpieczone daszkiem chroniącym przed udaniem się do 
je przed deszczem i śniegiem. Dlatego kształt szkoły lub w podróż). Ze 
przedchrześcijańskich słupów kultowych stanowił analogię znakiem krzyża zaczynała 
do późniejszych (już chrześcijańskich) kapliczek się i kończyła ziemska 
słupowych. Chrześcijaństwo zatem mogło zasymilować i wędrówka chrześcijanina. 
niejako „ochrzcić” dawne pogańskie zwyczaje i nadać im Tak było również na 
nowy charakter i treść symboliczną. Potwierdza to zwyczaj Kaszubach, bowiem przy Bożej męce (krzyżu) lub kapliczce 
chowania przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych dzieci na końcu wsi, gdzie następowało obrzędowe 
martwo urodzonych, co zostało odnotowane w aktach „pożegnanie” zmarłego z miejscem zamieszkania, oraz 
wizytacji parafii Sierakowice dokonanej w 1780 roku przez początku wsi kościelnej przy krzyżu przydrożnym, gdzie 
ks. Jana Józefa Gręcę z polecenia biskupa Józefa kondukt pogrzebowy witał ksiądz. Przy tym ostatnim 
Rybińskiego. kapłan odmawiał modlitwy i po pokropieniu trumny wodą 
  Również krzywoprzysięzców oraz samobójców (o ile nie święconą prowadził ów kondukt do kościoła. Przy tych 
byli psychicznie chorymi) chowano pojedynczo, wówczas krzyżach odprawia się również modlitwy o urodzaje 
poza cmentarzem i to bez ceremonii kościelnych. W podczas tzw. „Dni Krzyżowych”.
przypadku samobójców były to krzyże przydrożne. Jednak,   W naszej kulturze znane są również przypadki obierania 
kiedy grzebano ich na cmentarzu, to nie wprowadzano ich krzyża jako swoistego programu życia. Ów „program” 
przez główną bramę, lecz podawano trumnę z ich wyrażały hasła-sentencje, stanowiące swego rodzaju 
zwłokami przez mur. Jednakże na podstawie analizy XVII i heraldyczne motto przewodnie w życiu niektórych rodów, 
XVIII wiecznych ksiąg metrykalnych parafii sierakowickiej, a jak chociażby książąt Sapiehów (Crux mihi foederis arcus – 
następnie gowidlidlińskiej stwierdzam, że na tym terenie nie tłum. Krzyż mi łukiem przymierza), czy pojedynczych osób – 
chowano samobójców przy krzyżach przydrożnych ale na zawołanie biskupie świątobliwego Kaszuba bp. 
cmentarzu, zgodnie z opisaną wyżej rygorystyczną Konstantyna Dominika (Crux mihi salus certa – tłum. Krzyż 
praktyką. moim pewnym – niezawodnym – zbawieniem). 
  Na terenie Gminy Sierakowice istnieje niemalże 130 krzyży 
przydrożnych i tych usytuowanych w bliskości zabudowań Krzyże zmarłych, sprawiedliwych i „łotrów”
gospodarskich i domowych. Najstarsze z nich (licząc wiek 
fundacji i tradycję kultową w danym miejscu) reprezentuje W końcu krzyżem oznacza się groby zmarłych. W ciągu 
kilkanaście z XVIII i XIX wieku, z czego przykładowo możemy wieków przybierały one różne formy artystyczne oraz 
wymienić najbardziej znamienne: misyjny przy kościele św. pełniły różną funkcję „informacyjną” o zmarłym i 
Marcina w Sierakowicach (od niepamiętnych czasów), w przywiązaniu do niego żyjących, jednak zawsze krzyż 
Kowalach (1805) (należący do państwa Ruszewskich), a „pełniący straż” na chrześcijańskim grobie wzbudzał 
także choleryczny w Gowidlinie (1831), czy również zwane szacunek, zachęcał do modlitwy za zmarłego oraz dawał 
„cholerycznymi” krzyże w Mojuszu (1861) i Tuchlinie, czy nadzieję na zmartwychwstanie w Panu, a także skłaniał do 
inny w Tuchlinie – upamiętniający urodzonego w tej wsi refleksji nad przemijalnością ziemskiego życia. Piękną 
biskupa chełmińskiego Jana Nepomucena von der tradycją naszej kultury materialnej (w tym kaszubskiej) było 
Marwitza (1795-1886), znów kuty z żelaza w Starej Hucie stawianie „towarzysza” krzyża nagrobnego w postaci figur 
(1897) – ufundowany z okazji 90-lecia urodzin fundatora Chrystusa Frasobliwego, Maryi, anioła. W parze z nią idzie 
Jana Wenty (1807-1903). Znowuż inny krzyż w Gowidlinie z kultura duchowa – wrażliwość artystyczna oraz przeżycie 
1882 roku, o którym pisał ks. Franciszek Grucza w jednym ze wewnętrzne i „uwidocznienie”  wiary w to, że rodzimy się po 
swoich kaszubskich opowiadań zatytułowanym „Krzyż”.to, by umrzeć i umieramy po to, by zmartwychwstać i żyć 

wiecznie w Bogu.

Krzyż ufundowany przez
Stanisławę i Andrzeja Bigusów

c.d.
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Gowidlino, cmentarz ewangelicki

Jan Błaszkowski
(1921 - 2011)

Krzyż z dawnego cmentarza
przykościelnego w Gowidlinie

  W kulturze kaszubskiej znamy wiele opowieści o tym, że stawiane jako uczczenie 
niektóre krzyże były niejako „wybierane” przez zmarłych, m i e j s c  p a m i ę c i  i  
aby przy wskazanych krzyżach żywi modlili się o ich m ę c z e ń s t w a ,  w o t a  
wybawienie z czyśćca. W parafii sierakowickiej i dziękczynne i błagalne. 
gowidlińskiej (w ich przedwojennych granicach) było Zawsze jednak za  ich  
kilkanaście, m. in. w Gowidlinie, Sierakowicach fundacją stoi głęboka wiara, 
(przedwojenny tzw. „Heimat”), Łyśniewie, Pałubicach, pobożność, realizm życia 
Patokach, Puzdrowie, Starej Hucie. Owe opowieści o oraz losy pojedynczych osób 
„chodzeniu na pokutę” w intencji zmarłych i szczególnej i całych rodzin, a niekiedy i 
modl i twie za nich przy społecznośc i  w ie j sk ie j .  
k r z y ż a c h  p r z y d r o ż n y c h  Niektóre z nich mają szcze-
znajdują swoje potwierdzenie gólną wartość artystyczną, 
w przekazywanych z wielką zwłaszcza te, których twórcą 
ost rożnością osobis tych był „mistrz Jan” – Jan 
relacjach tych, którzy takich Błaszkowski (1921-2011) z 
zjawisk doświadczali. Mimo Kawli na terenie parafii 
tego krzyże przydrożne gowidlińskiej. Od 1988 roku 
stanowiły istotne miejsce kultu do końca swych dni rzeźbił 
i modlitwy, zarówno w intencji przepiękne krzyże przydrożne 
zmarłych, jak i tych którzy w stylu kaszubskim. Niekiedy pomocą służył mu Edward 
pielgrzymują na ziemi do Woźniak z Gowidlina. W historii swego życia wykonał około 
niebiesk ie j  o jczyzny.  Tę stu krzyży przydrożnych z charakterystycznym elementem 
kwestię przypomina znana i zdobniczym (warkoczem). Dwadzieścia jeden z nich 
pełna biblijnej mądrości zostało udokumentowanych w albumie autorstwa Józefa 
inskrypcja nagrobna z siera- Borzyszkowskiego i Alfonsa Klejny „Boże Męki. Krzyże i 
kowickiego i gowidlińskiego kapliczki przydrożne na Kaszubach”. Okoliczności śmierci i 
cmentarza: pogrzebu tego twórcy zdają się urastać do rangi symbolu, 

bowiem „siostra śmierć cielesna” zabrała go w ostatni „Co Ciebie [chodzi o zmarłego] spotkało – nas nie minie,
lipcowy piątek ubiegłego roku. Pogrzeb nastąpił Ty jesteś w domu – my na gościnie”.
następnego dnia, tj. w sobotę. To jest swoista analogia do   Czymś niewyobrażalnym dla chrześcijanina (zarówno 
wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, katolika jak i ewangelika) było i jest ubliżanie krzyżowi. 
którego Jan Błaszkowski w wielką wiarą czcił poprzez ciche Targnięcia się na krzyż (swoistego łotrostwa) – profanacji 
znoszenie swoich zdrowotnych dolegliwości i przeciwności dokonywali niektórzy ludzie, zazwyczaj powodowani 
życiowych. Rozmyślanie o Mistrzu (Panu Jezusie) i jego nienawiścią do wiary chrześcijańskiej, czy po prostu 
męce przy wykonywaniu aż 100 krzyży przydrożnych na lekceważeniem mocy Bożej zdolnej realnie wkroczyć w 
pewno towarzyszyło mistrzowi. A teraz „mistrz Jan” obok ludzkie życie. W tym kontekście Biskup Gdański Edward 
swojej żony oczekuje zmartwychwstania na wejherowskim O’Rourke wystosował specjalny list pasterski w 1936 roku na 
cmentarzu. terenie diecezji gdańskiej, gdzie aktywnie działali znani z 

nienawiści do tego co polskie, ale nade wszystko 
chrześcijańskie, członkowie NSDAP dokonujący profanacji Zakończenie
krzyży. Po takich aktach, wedle kościelnego zwyczaju, 
odprawiano nabożeństwa przebłagalne. „Bóg nie pozwoli   Zatem krzyż czy szeroko pojęta tematyka pasyjna na 
z siebie szydzić”,  i jak relacjonują osoby, które były wskroś przenikają naszą rodzimą kulturę duchową i 
świadkami takich wydarzeń, osoby dokonujące profanacji materialną (w literaturze, muzyce, malarstwie, rzeźbie, 
czy kpiny z krzyża „dotykała ręka Boska karaniem”. Przed obyczajach życia codziennego, religijności). Warto ją 
kilkudziesięcioma laty nieliczne przypadki profanacji miały podtrzymywać, o niej pisać i głęboko wnikać w tajemnice 
miejsce również na terenie parafii św. Marcina w naszego zbawienia i przeżywać je z chrześcijańską wiarą, 
Sierakowicach (w jej przedwojennych granicach). realizmem i nadzieją. Idzie o nadzieję zmartwychwstania! 
Współcześnie głośny tego typu przypadek wydarzył się w Bowiem krzyż i śmierć nie sa celem naszego życia, 
2008 roku na terenie Brodnicy Górnej koło Kartuz. ostatecznością, przysłowiową kropką nad „i” naszej 

egzystencji, lecz swoistą bramą, przedsionkiem, 
drogowskazem, zwiastunem wielkanocnego poranka, a Nasz gowidliński „mistrz Jan od krzyża”
co za tym idzie – nieba i naszego Zmartwychwstania w 
Chrystusie.   Powszechnym pobożnym zwyczajem było odprawianie 
  Tylko dzięki Chrystusowi, jak śpiewamy w wielkopostnej przy krzyżach przydrożnych, jak 
pieśni, nasze „każde cierpienie ma sens”, krzyż jako symbol, również kapliczkach, nabożeństw 
ornament, znak ma sens zbawczy i „prowadzi do pełni mary jnych.  D la  Kaszubów 
życia”!nabożeństwa te miały charakter 

z a r ó w n o  k u l t y c z n y  j a k  i  
br. Zbigniew Joskowski OFMConv., foto: br. Z. Joskowskipatriotyczny. Podobnie rzecz ma 

się z takimi nabożeństwami jak 
Droga Krzyżowa („stacje”) oraz 
r ó ż a n i e c  ( z  t a j e m n i c a m i  
bolesnymi – rozważaniem Męki 
Pańskiej). Kaszubi mogli więc 
swobodnie czuć i wyrażać swoją 
więź z Polską, zwłaszcza w okresie 

nasilonej walki z polskością i kaszubszczyzną (okres 
zaborów, II wojna światowa, czasy komunistyczne – tu 
walka z kaszubszczyzną). Swoją tożsamość językową 
podtrzymywali nie tylko poprzez recytację modlitw 
(obowiązujących w języku polskim), ale przede wszystkim 
poprzez śpiew polskich pieśni religijnych i patriotycznych.
  W naszym kaszubskim krajobrazie znajdziemy krzyże 
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Zabawa, czy rzeczywistość?
Rodzaje zagrozeń, cz. III - ezoteryka

Medycyna Hildegardy – jest wymysłem XX wieku. 
W latach 70. ubiegłego stulecia wydobyto pisma 
przyrodnicze Hildegardy i wykorzystano w celach 
handlowych. Twierdzono, że jest to ,,boska medycyna”, 
która nie może być poddawana w wątpliwość. Medycyna 

Wiele współczesnych ludzi ulega pokusie i szuka ta składa propozycje dietetyczne, ustala różne terapie, 
szczęścia w tajemniczych sferach życia. Gdy niedomaga leczy przy pomocy kamieni szlachetnych. Liczni autorzy 
z d r o w i e  u d a j ą  s i ę  d o  t z w .  u z d r o w i c i e l i :  pod przykryciem tej ,,medycyny” sprzedają ideologię 
bioenergoterapeutów, chiromantów, magów i  wyraźnie ezoteryczną. Sprzedawane są naturalne 
radiestetów. Poprzez różne formy wróżbiarstwa, produkty (dzisiaj tak modne) w znacznie zawyżonych 
jasnowidztwa, ,,radzenia się gwiazd”, wchodzi się w świat cenach.   
okultyzmu. Pismo św. i Katechizm Kościoła Katolickiego w 

Kinezjologia  –  metoda diagnozująca i  
sposób jasny określają praktyki okultystyczne jako grzech. 

terapeutyczna polegająca na specjalnym ,,teście mięśni” i 
W obecnym czasie słyszymy o różnorodnych bazuje na taoistycznej koncepcji energii Qi. Wg tej 

nazwach i metodach, które mają nam pomóc w zdrowiu, koncepcji wszelkie choroby mają być spowodowane 
,,dobrym” mieszkaniu, czy też w szybszym i lepszym zakłóconym przepływem energii. Związek Zawodowy 
przyswajaniu wiedzy, a także w rozwoju swego umysłu. Psychologów Niemieckich w 1998 r. ostrzegał, iż 
Niestety, wiele nazw jest dla nas nieznanych i nie potrafimy kinezjologia jest nie tylko bezużyteczna i kosztowna, ale 
w sposób prawidłowy dokonać wyboru. Dlatego w tej może oddziaływać szkodliwie. Kinezjologia nie bazuje na 
części artykułu chciałbym zapoznać tylko z niektórymi pewnych badaniach fizjologicznych, anatomicznych, ale 
pojęciami i zachęcić do właściwego spojrzenia, abyśmy na filozoficznych wyobrażeniach taoizmu.
nie byli manipulowani przez innych. 

Homeopatia – twórca Samuel Hahnemann (1751-
Ezoteryka – słowo to pochodzi z języka greckiego i 1843), niemiecki lekarz, mason, stworzył homeopatię na 

znaczy – wewnętrzny, przeznaczony dla elity, wymagający gruncie różnych nurtów filozoficznych. Odrzucił prawdę o 
wyższego wtajemniczenia. W odniesieniu do niektórych odkupieniu człowieka przez Jezusa Chrystusa. Przez 
nauk, np. medycyny oznacza to samo co okultystyczny. homeopatię miała mu zostać objawiona prawdziwa 
Ezoteryka nie jest religią, miesza ze sobą różne wyobrażenia ,,doktryna zbawienia”. Substancje homeopatyczne w 
i przekonania religijne pochodzące z różnych epok i kultur. swoim stosowaniu są porównywalne z terapią pozorną 

Niektóre z założeń ezoteryzmu: człowiek sam w (efektem placebo). Homeopatia nie jest medycyną na 
sobie jest częścią boskiej energii, a ostatecznie każdy bazie roślinnej, rośliny są tu tylko jednymi z wielu używanych 
człowiek jest dla siebie bogiem; od harmonii energii zależy środków jako materiał wyjściowy. Do substancji 
samopoczucie pojedynczego człowieka i porządek homeopatycznych wykorzystywane są minerały, 
całego kosmosu; człowiek żyje na świecie wielokrotnie i zwierzęta, wydzieliny, materiały syntetyczne itp. Podstawa 
powraca w innych wcieleniach (reinkarnacja) i dalej się homeopatii, tzw. ,,siła życiowa”, jest tylko czysto 
rozwija; religie są równe, nie ma prawdy absolutnej. teoretyczna i nie daje się potwierdzić naukowo. 

C z y  m o ż n a  p o g o d z i ć  e z o t e r y k ę  z  Okazjonalne sensacyjne raporty homeopatów okazują się 
chrześcijaństwem? Myślenia ezoterycznego nie można po dokładnym zbadaniu zwykłym blefem. Wiele form 
pogodzić z chrześcijaństwem ponieważ: chrześcijanin współczesnej homeopatii jest związanych z terapiami i 
wierzy w Boga osobowego, to Bóg stworzył świat i jest ideami ezoterycznymi (np. homeopatia i szamanizm).
ponad wszechśw ia tem;  każdy  cz łow iek  je s t  Feng Shui – koncepcja pierwotnie odnosiła się do 
niepowtarzalnym obrazem Boga; każdy człowiek żyje tylko chińskiego kultu przodków. Feng Shui m.in. daje propozycje 
raz na tym świecie i nie ma powrotu; chrześcijanin ma architektoniczne dotyczące urządzenia domu 
nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne we (mieszkania), które mają służyć zrównoważonemu 
wspólnocie świętych; nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przepływowi siły Qi. Proponowane są środki pomocnicze: 
przez Jezusa Chrystusa. dzwoneczki, lustra, kryształy, itp., które mają ,,korzystnie” 

Ezoterykę można spotkać w różnych obszarach wpływać na przepływ energii. Z tą ofertą szerzy się 
pseudo -lecznictwa, wychowania, sposobu zamieszkania, ideologia traktująca problemy życia codziennego jedynie 
itp. Należy tu wymienić pewne praktyki i pojęcia, a jako rezultat negatywnego przepływu energii. Prawidłowo 
mianowicie: astrologię, Bruno Gröning (uzdrawianie powinniśmy starać się dotrzeć do źródła problemu, a 
ducha), terapię kwiatową Bacha, Feng Shui, homeopatię, potem pracować nad jego rozwiązaniem. Za pomocą tej 
jogę, kinezjologię, medycynę alternatywną, Qi Gong, praktyki wprowadza się do naszej kultury elementy religii i 
medycynę Hildegardy, miejsca mocy, metodę Silvy, filozofii taoistycznej.
ustawienia rodzinne wg Berta Hellingera, Reiki, Tai Chi, Różdżka i wahadełko – radiesteci szukają 
różdżkę, wahadełko i wiele innych. ,,promieni płynących z ziemi”, ,,stref zakłóceń”, czy ,,sieci 

Praktyki ezoteryczne w dzisiejszych czasach promieni”. Wg wiedzy geologów woda występuje w ziemi 
należą do życia codziennego wielu osób nie zdających powierzchniowo i nie istnieją ,,żyły wodne”, a do lokalizacji 
sobie z tego sprawy. wody nie potrzeba różdżki. Niekiedy wahadełka czy różdżki 

Terapia kwiatowa Bacha – twórcą terapii był używa się do diagnozowania chorób i wynajdowania 
walijski lekarz Edward Bach (1886-1936), swoją karierę leków lub dochodzenia do ukrytych informacji. Takie 
rozpoczął jako homeopata. Jego zdaniem każda choroba praktyki zaliczane są do jasnowidztwa (wróżbiarstwa). 
wypływa z duchowego konfliktu między wyższą jaźnią a Nierzadko zajmowanie się wahadełkiem i różdżką stanowi 
osobowością. Określił 38 negatywnych stanów duszy, które wejście do innych form okultystycznych i zabobonnych. 
można uleczyć poprzez przyjęcie 38 specjalnych lekarstw z Handlarze proponują bezużyteczne ,,urządzenia 
kwiatów. Do dzisiaj nie istnieje żadne rozsądne ochronne” przeciwko promieniom, które nie istnieją. Ludzie 
uzasadnienie w stosowaniu tej metody. Jeżeli występują dają się zwieść i wydają niemałe pieniądze. Każdy sam 
jakieś efekty lecznicze, to są traktowane jako efekt ponosi konsekwencje, warto dodać - naiwność nie jest 
,,placebo” – lek pozorny. Terapia polega na ezoterycznym cnotą.
rozumieniu świata i nie nadaje się do leczenia chorób. Metoda Silvy – ma być alternatywą dla wiary 

Qi Gong, Tai Chi – praktyki pochodzące z Chin, chrześcijańskiej na drodze do rozwoju wewnętrznego i w 
bazujące na teorii manipulacyjnej siły Qi, która jest poszukiwaniu sensu życia. Kurs Silvy wydaje się zupełnie 
podstawą religijnej koncepcji taoizmu. Wg tej koncepcji niegroźnym zaproszeniem do odkrycia w sobie zdolności, 
życie człowieka ma być nagromadzeniem siły Qi, jeżeli jej takich o których nie mamy pojęcia. Poprzez medytacje i 
nie ma, to panuje śmierć. Polega na ćwiczeniach różne ćwiczenia wchodzi się w świat spirytualistyczno – 
ruchowych i medytacjach prowadzących do rytualno – okultystyczny, który szkodzi życiu duchowemu. Metoda jest 
magicznych praktyk. Niektóre z ćwiczeń mogą zwodniczą propozycją i w swojej istocie zaprzecza 
wywoływać psychozy. zasadom wiary chrześcijańskiej.

br. Michał
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Dzień Seniora w Lisich Jamach Zmarła Waleria Lis

  Spotkania seniorów z sołectw Długi Kierz, Leszczynki i Tuż po wydrukowaniu lutowego numeru „Wiadomości 
Nowa Ameryka mają długoletnią tradycję. Co roku Sierakowickich” dotarła do nas smutna wiadomość o 
odbywają się w „tłusty czwartek” w Szkole Podstawowej w śmierci Pani Walerii Lis z Rębienicy – stulatki, o której 
Lisich Jamach. Nie inaczej było w tym roku. Szesnastego jubileuszu  pisaliśmy.

Rodzinie Zmarłej  składamy serdeczne wyrazy 
współczucia.

Redakcja

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące
Nauka trwa 3 lata i kończy się maturą. Uczeń może wybrać 
dowolne rozszerzenia z zaproponowanych przez szkołę. 
Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym to : 
matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, język lutego do szkoły zawitało prawie pięćdziesięciu seniorów, 
polski, historia. Szczegółowa informacja o rozszerzeniach 

aby wspólnie świętować i miło spędzić czas. będzie podana przy naborze elektronicznym. 
  Uroczystość rozpoczęła się mszą św. sprawowaną przez  Technikum – zawód: technik agrobiznesu
proboszcza parafii Wygoda, ks. Bogdana Drozdowskiego. Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie 
Po mszy ze specjalnym programem artystycznym wystąpili matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu. Daje 

uczniowie. Dla kwalifikacje zawodowe przydatne do pracy w różnych 
babć i dziadków przedsiębiorstwach lub do prowadzenia działalności 
p r z y g o t o w a l i  gospodarczej, w tym  rolniczej. Nauczane języki obce to: 
przedstawienie angielski i niemiecki
„Przezérk mó- Technikum – zawód:  technik  żywienia i  us ług 
dë”, które wzbu- gastronomicznych
dziło dużo śmie- Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i 

tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Nauczane chu i zostało na-
języki obce to: angielski i niemiecki.grodzone gro-
Technikum – zawód: technik – ekonomista mkimi brawami. 
Nauka trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, A po występach 
zawodu i tytułu technika ekonomisty. Daje kwalifikacje do był czas na po-
pracy w działach finansowo-księgowych, m.in. w bankach, częstunek. Jak 
urzędach administracji i przedsiębiorstwach różnego typu. p r z y s t a ł o  n a  
Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.„tłusty czwartek”, nie zabrakło pysznych pączków. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  W uroczystości brał udział także gospodarz gminy 
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Sierakowice. Wójt Tadeusz Kobiela w imieniu swoim i 
Najczęściej wybierane zawody przez ucznia to : fryzjer, sierakowickiego samorządu złożył seniorom życzenia 
sprzedawca, murarz-tynkarz, dekarz, blacharz, blacharz 

zdrowia, spokoju oraz wyraził nadzieję, że także w samochodowy, cukiernik, piekarz, monter sieci, instalacji i 
przyszłym roku spotkają się wszyscy w takim samym gronie. urządzeń sanitarnych,  ślusarz, mechanik pojazdów 
  Jak zawsze na takich spotkaniach najważniejszym samochodowych, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, 
momentem jest wręczenie kwiatów najstarszym seniorom. stolarz, krawiec, tapicer, elektromechanik pojazdów 
Piękny bukiet otrzymała najstarsza seniorka z sołectwa samochodowych.
Długi Kierz - 89-letnia Józefa Reglińska, a także 81-letni  Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 

w zawodzie.Czesław Woźniak z sołectwa Leszczynki i 86-letnia Aniela 
Marcińska z sołectwa Nowa Ameryka. 

  Święto babć i dziadków minęło w niezwykle miłej i 
sympatycznej atmosferze. Dla seniorów było doskonałą 
okazją do rozmów i wspominania dawnych czasów.

AK, foto: AK

Czesław Woźniak
z sołectwa Leszczynki

Kwiaty z rąk Wójta Gminy
otrzymała Aniela Marcińska

Uczniowie szkoły w Lisich Jamach
w przedstawieniu „Przezérk módë”

Aleksandra Dąbrowska-Konkol
– dyrektor SP w Lisich Jamach,

wójt Tadeusz Kobiela

Uczestnicy spotkania seniorów
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Realizacja projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji 
Sierakowice”

Nauka w szkole zawodowej ponownie 
przez trzy lata

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o. z 
Kartuz, z którą podpisano przedmiotową umowę. W dniu 
21.02.2012 r. przekazano Wykonawcy plac budowy 

   Kontrakt nr 2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica- Tuchlino oraz Łyśniewo- 
Migi- Poręby- Sierakowie.
Roboty ziemne i montażowe realizowane są w 
miejscowości Poręby przy zlewni PPO1 i PPO2. 
Kontynuowane są roboty montażowe przy zlewni PT2 w 
miejscowości Tuchlino.
   Kontrakt nr 3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska- Załakowo- 
Pałubice.
Zakończono prace montażowe przy zlewni PK2 w 
miejscowości Kamienica Królewska. Obecnie trwają prace 
budowlane przy zlewni PK1, PK4 i PK5 oraz przy zlewni PZ1 w 
miejscowości Załakowo
  Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
p r zy łączami  i  p r zepompowniami  śc ieków w 
miejscowościach Widna Góra- Podjazy- Amalka.
W miejscowości Widna Góra zakończono budowę zlewni 
PS3 oraz PS5 wraz z przyłączami. Na obszarze zlewni PS4 do 
ukończenia pozostał fragment rurociągu tłocznego. 
Trwają prace budowlano-montażowe na terenie zlewni 
PS2 w miejscowości Podjazy. 
   Kontrakt nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sulęczyno obręb: Borek- Bielawki- Żakowo- Kistowo- 
Sulęczyno.
Wykonawca planowo przystąpił do prac na przełomie 
miesiąca luty-marzec 2012r. Prace rozpoczęto od 
miejscowości  Żakowo -  z lewni  kanal i zacyjnej  
przepompowni ścieków PS1.
  Kontrakt nr 9 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Sulęczynie. W miesiącu lutym 2012 r. wykonano 
konstrukcję wraz z pokryciem zadaszenia wiaty i budynku 
odwadniania osadu. Trwają prace związane z 
przebudową zaplecza socjalnego i magazynu P IX w 
budynku techniczno-socjalnym. Wykonawca przystąpił do 
robót ziemnych i wykonania konstrukcji zbrojonej komory 
żelbetowej krato-piaskownika.
  Kontrakt nr 10 Budowa sieci wodociągowej w gminie 
Sulęczyno wraz z rozbudową SUW. W lutym br. wykonawca 
prowadził prace porządkowe oraz uzupełniał uzbrojenie i 
oznakowanie sieci wodociągowej. W marcu 2012r. 
zostanie wykonane przyłącze zasilające w energię 
elektryczną pompownię wodociągową strefową w 
Podjazach, w efekcie tego zostanie uruchomiony układ 
podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej. 

Podpisanie umowy 
  Kontrakt nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sulęczyno obręb: Borek- Bielawki- Żakowo- Kistowo- 
Sulęczyno. W dniu 17.02.2012r. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach 
podpisało kolejną umowę w ramach realizowanego 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji 
Sierakowice”. Przedmiotem zamówienia jest budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno na odcinku: 
Borek-  B ie lawki-  Żakowo- K istowo- Sulęczyno. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i 

gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

   Od września szykują się duże zmiany w szkolnictwie 
zawodowym. Zgodnie z założeniami reformy szkoły o 
dwuletnim okresie nauczania zostaną przekształcone w 
trzyletnie. Stosowną uchwałę w tej sprawie pojęli podczas 
ostatniej sesji radni Gminy Sierakowice.
  – Obecnie szkoła zawodowa funkcjonuje w trybie 
dwuletnim bądź trzyletnim – poinformowała Olga 
Walaszkowska. –  Do pierwszego września br .  
ustawodawca nałożył na nas obowiązek przekształcenia 
tych szkół w placówki, które będą działały w systemie 
trzyletnim. 
  W systemie trzyletnim kształcić się będą uczniowie 
rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w 
szkołach zawodowych. Natomiast uczniowie drugiej klasy 
o dwuletnim cyklu nauczania będą kontynuować naukę 
na dotychczas obowiązujących zasadach. 
   – W tej chwili nauka zawodu sprzedawca i malarz-
tapeciarz trwa dwa lata, a pozostałych trzy lata – wyjaśniła 
Krystyna Formela, dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach. – Od 1 września to się 
zmieni. Ilość godzin zmienia się ze względu na zmiany 
programu nauczania. W zawodówkach będzie nauczana 
także biologia i chemia. Założeniem reformy jest aby 
uczeń, kończąc szkołę zasadniczą, miał podstawy do 
kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym dla 
dorosłych. Będzie mógł rozpocząć edukację w klasie 
drugiej liceum, ponieważ materiał realizowany w 
zasadniczej szkole zawodowej wystarczy na pierwszą klasę 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 
   Przekształcenia w szkolnictwie zawodowym pociągają 
za sobą zwiększenie nakładów finansowych począwszy od 
roku szkolnego 2014/2015. – Jeżeli chodzi o wzrost kosztów, 
to na pewno będą większe, ale zwiększona zostanie 
subwencja oświatowa – zapewnia Krystyna Formela.
AK 

Punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

Na Państwa pytania czekać będzie pracownik Urzędu 
Skarbowego w Kartuzach, który udzieli informacji z 
zakresu ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za 
rok 2011. Terminy dyżurów specjalisty:

28 marca 
4 i 18 kwietnia 

Punkt konsultacyjny czynny będzie w godzinach od 10.00 
do 12.00. Adres punktu konsultacyjnego: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20. 
Kontakt telefoniczny i rejestracja pod numerem telefonu: 
58 685 33 20 wew. 118 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.30 – 15.00.

Tu znajdziesz wszystko, co osoba niepełnosprawna 
wiedzieć powinna. 
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Przy gimnazjum w Sierakowicach 
powstało Stowarzyszenie
„W każdym młodym człowieku jest zierenko 
ukrytego talentu, a my staramy się pomóc mu je 
wydobyć”

Krzysztof Andryskowski: Chcemy zająć się  uczniami  
wymagającymi dodatkowej opieki,   tymi którzy są  ciekawi 
świata i którym chce się uczyć. Są pieniądze, są zajęcia dla 
uczniów wyrównujące ich szanse itd. Chcemy szukać 
liderów i na nich się skoncentrować, dla nich szukać 
pieniędzy, aby  mogli poznać różne możliwości rozwoju już 
tutaj, na tym etapie edukacji. To jest bardzo istotne, bo to ci 
uczniowie będą kiedyś stanowili naszą przyszłość. 

  O powodach powstania stowarzyszenia i celach, jakie Wyznajemy filozofię, że w każdym młodym człowieku jest 
zamierza osiągnąć rozmawiamy z Iwoną Andraszewicz, ziarenko ukrytego talentu, a my, wspólnie z rodzicami i 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ucznia „Horyzont”, i instytucjami, które współpracują ze szkołą,  staramy się 
Krzysztofem Andryskowskim, dyrektorem Gimnazjum im. pomóc mu je odkryć i rozwinąć. W każdym staramy się 
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach,  jednocześnie zauważyć coś dobrego. Raz przychodzi to szybciej i łatwiej, 
skarbnikiem TPU. innym razem trudniej. 

Dlaczego zaistniała potrzeba powołania do życia Czy członkami stowarzyszenia są tylko nauczyciele? 
stowarzyszenia przy tutejszej szkole?

Krzysztof Andryskowski: Nie, to nie są tylko nauczyciele. 
Iwona Andraszewicz: Ten pomysł dojrzewał w nas bardzo Podczas spotkania założycielskiego w listopadzie ubiegłego 
długo. Myśleliśmy o założeniu stowarzyszenia z bardzo roku okazało się, że grupę inicjatywną  stanowią 
prostego powodu - istnieje  potrzeba zdobywania   środków nauczyciele, ale też rodzice naszych uczniów, 
na dodatkowe działania, które mają wspomóc naszych  przedsiębiorcy współpracujący z naszą szkołą, a także 
uczniów we wszechstronnym rozwoju. przedstawiciele różnych instytucji wspomagający naszą 
  działalność. Udało nam się  zgromadzić w stowarzyszeniu 

przedstawicieli wielu dziedzin życia społecznego, w związku z Jakie są główne cele i zadania Towarzystwa Przyjaciół 
tym wiele działań będziemy mogli realizować wykorzystując Ucznia?
potencjał intelektualny członków stowarzyszenia.

Iwona Andraszewicz: Główne cele stowarzyszenia są 
A jaka jest rola rodziców w stowarzyszeniu?wymienione w statucie. To prowadzenie działalności 

edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- Krzysztof Andryskowski: Rodzice, podobnie jak pozostali 
kulturalnych skierowanych do młodzieży oraz  wspieranie i członkowie grupy założycielskiej, mają prawo do dyskusji na 
upowszechnianie kultury fizycznej. Poza tym  działalność na temat podejmowanych zadań . Chcemy stworzyć forum, na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz którym  będziemy rozmawiali o tym, co możemy zrobić 
podejmowanie i realizacja zadań  związanych z rozwojem  wspólnie i jak pomóc młodzieży. 
języka kaszubskiego. Kolejne ważne cele to wspieranie  
integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i Jednym z pierwszych działań podjętych przez 
współpracy między społeczeństwami,  a także stowarzyszenie było spotkanie z dr Maciejem Błaszakiem, 
organizowanie  wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyka specjalistą w dziedzinie nauki badającej zjawiska 
i krajoznawstwo. Istotnym zadaniem jest  przeciwdziałanie dotyczące działania umysłu.  
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja 
zdrowia. Praca stowarzyszenia skupiać sie będzie  również w  

Krzysztof Andryskowski: Dr Maciej Błaszak jest wykładowcą 
sferze  upowszechniania oraz ochrony wolności i praw 

na uniwersytecie w Poznaniu. Myślę, że nawiążemy stałą 
człowieka oraz  swobód obywatelskich, a także działań 

współpracę z tą  uczelnią. Działania w obrębie tego zadania  
wspomagających rozwój demokracji. 

chcemy skierować w stronę tych uczniów, którzy chcą się 
Młodzież potrzebuje odpowiedniego zagospodarowania rozwijać.
wolnego czasu, między innymi również dlatego by 
zapobiegać  zagrożeniom, na które narażony jest młody, 

Jakie kolejne działania będziecie podejmować? dojrzewający  człowiek,  a  działalność naszego 
stowarzyszenia, mamy taką nadzieję, wpisuje się w ten 

Krzysztof Andryskowski: Jeszcze w listopadzie powstały dwa obszar działań.    
projekty napisane przez naszych nauczycieli w ramach  
działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na Krzysztof Andryskowski: Dla nas najważniejsze jest to, że 
obszarach wiejskich”. 14 lutego ukazała się lista rankingowa i poprzez działalność stowarzyszenia możemy realizować 
oba projekty zostały zatwierdzone pozytywnie, a na ich wiele projektów. Szkoły praktycznie nie mogą już aplikować 
realizację otrzymamy środki finansowe. Pierwszy projekt to o pieniądze zewnętrzne, a stowarzyszenie ma szersze 
„Wędkarstwo drogą do poznania i odkrywania piękna możliwości w pozyskiwaniu funduszy i to było jedną z 
przyrody” oraz drugi „Śladami Dedala”. Projekty te podstaw powołania TPU „Horyzont”. Zwiększamy w ten 
s k i e r o w a n e  s ą  d o   u c z n i ó w  z  k o n k r e t n y m i  sposób ofertę edukacyjną szkoły. Chcę przez to powiedzieć, 
zainteresowaniami,  pasjami. Chcemy im pomóc w że udział ucznia w różnego rodzaju przedsięwzięciach i 
atrakcyjny sposób te pasje rozwijać.  „Śladami Dedala” to projektach przekłada się bezpośrednio na jego wiedzę i 
projekt związany z lataniem.  Jego realizacja zakłada rozwój podstawowe umiejętności. Na przykład praca nad 
wiedzy  matematycznej, fizycznej oraz poszerzenie zadaniami powoduje, że musi poszukiwać informacji w 
znajomości języka angielskiego – wszystko  w lekkiej, różnego rodzaju źródłach, co skutkuje tak potrzebną w 
atrakcyjnej formie. Podobnie wędkarstwo – to nauka dzisiejszych czasach umiejętnością selekcjonowania i 
przedmiotów takich jak biologia, ekologia, fizyka, chemia. doboru materiału, a przekłada się to także na równie ważne 
Przez realizację tego typu projektów uatrakcyjniamy zajęcia i samokształcenie.  Takie uspołecznienie ucznia, na którym 
powodujemy, że uczniowie poprzez zabawę  uczą się. Oba bardzo nam zależy, jest ważne, aby  przygotować go do 
projekty przewidziano do realizacji od lutego do sierpnia. życia we współczesnym ciekawym świecie. 

Iwona Andraszewicz: Nauczyciele przymierzają się już do Iwona Andraszewicz: Poprzez realizowanie zadań projektów 
pisania kolejnych projektów. Mamy  nadzieję, że dzięki uczniowie zdobywają także wiedzę ogólną o świecie. 
stowarzyszeniu będzie łatwiej zdobyć środki na ich Istnieją bardzo różne formy dochodzenia do tego i 
realizację. uczniowie, często nie zdając sobie sprawy, że działania 

danego projektu  dotykają wielu dziedzin nauki,  łatwiej tę 
Dziękuję za rozmowęwiedzę przyswajają.
Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król
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Doktorat na temat kaszubskiej muzyki

Spotkanie autorskie z Danutą Pioch i 
prezentacja nowych kaszubskich 
podręczników

w szkołach jako język regionalny. 
  Łukasz Grzędzicki, prezes ZK-P podkreślił wyjątkowość 

Promocja doktorska dyrygenta Sławomira Bronka gminy Sierakowice, która jest przykładem, jak 
kaszubszczyzna może dobrze wpływać na rozwój gminy. 
Podziękował Danucie Pioch za to, że podjęła się napisania   21 lutego 2012 
podręczników. – Język kaszubski jest chroniony przez r o k u  w  A u l i  
polskie prawo, mamy bardzo dużo praw, ale nie zawsze Florianka w Kra-

kowie miała miej- potrafimy z nich korzystać. Nauka kaszubskiego w szkołach 
s c e  n i e z w y k ł a  to nowy pomysł i może nie wszystko nam wychodzi, ale 
uroczystość - Świę- możemy się cieszyć, że 14 tysięcy uczniów uczy się 
to Akademii Muzy- kaszubskiego i że mamy nowe podręczniki – dodał
cznej. Podczas uro- Ł. Grzędzicki i zachęcił nauczycieli do pisania kolejnych 
czystego posie- k s i ą ż e k .  –  
d z e n i a  S e n a t u  M a m  
odbyła się pro- nadzieję, że 
mocja doktorów takich imprez, 

sztuki i doktorów habilitowanych. W gronie tych pierwszych j a k  t a  w  
znalazł się dyrygent Chóru Kameralnego DISCANTUS z S i e r a k o w i -
Gowidlina Sławomir Bronk. cach, będzie 
   Formalnie dyrygent uzyskał tytuł doktora sztuki 28  marca więcej,  ale 
2011 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Twórczości wszystko za-
Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Tradycją Uczelni jest fakt, leży od was, 
iż nowi doktorzy sztuki z danego roku kalendarzowego nauczyc ie l i  
uroczyście promowani są w lutym roku następnego j ę z y k a  k a -
podczas dorocznego święta. Temat rozprawy doktorskiej w szubskiego.
dyscyplinie artystycznej „dyrygentura” Sławomira Bronka   Wójt Gminy 
to: „Kaszubska muzyka ludowa i jej obecność w twórczości Sierakowice 
kompozytorów polskich II poł. XX i początku XXI wieku na 

Tadeusz Ko-
przykładzie wybranych utworów”. Część opisową 

biela zrela-cjonował, jak wygląda na-uka języka 
poprzedził koncert, podczas którego wykonane zostały 

kaszubskiego w gminie. Pierwszą szkołą, która rozpoczęła 
wybrane kompozycje korespondujące z tematem pracy. 

naukę języka regionalnego była placówka w Mojuszu – był 
Koncert odbył się 14 maja 2010 roku w Dworze Artusa, w 

to rok 1996. W kolejnych latach dołączały następne szkoły i ramach którego odbyło się m.in. prawykonanie 
obecnie kaszubski jest nauczany we wszystkich dwunastu pierwszego Kaszubsk iego Magnif icat Michała 
szkołach podstawowych i czterech gimnazjach. Liczba Sławeckiego na dwa głosy solowe, chór i orkiestrę.
dzieci i młodzieży uczących się kaszubskiego w roku 

  Więcej informacji o działalności chóru DISCANTUS na 
szkolnym 2010/11 wyniosła 676 w szkołach podstawowych i stronie: www.discantus.pl
129 w gimnazjach. Nad edukacją młodych Kaszubów 
czuwa 26 nauczycieli z uprawnieniami do nauki 

Kinga Kreft, foto: nadesłane
kaszubskiego. Funkcjonuje system stypendialny dla 
uzdolnionej młodzieży, finansowany przez sierakowicki 
samorząd oraz przez prywatnych przedsiębiorców – Halinę 
Ewę Buchacz oraz Andrzeja i Tadeusza Bigusów. 
  Po wystąpieniach organizatorów nadszedł moment na 
prezentację podręczników dostosowanych do nowej 
podstawy programowej: „Kaszëbë. Zemia i lëdze” dla 
pierwszego etapu nauczania, czyli klas drugich szkoły   Siedemnastego lute-
podstawowej oraz „Ojczëstô mowa” dla klas pierwszych go w sierakowickim 
gimnazjum. Podręczniki omówiła Wanda Lew-Kiedrowska, g i m n a z j u m  m i a ł a  
zwracając uwagę na ich treść i walory edukacyjne oraz m i e j s c e  n i e z w y k l e  
ogrom pracy włożony przez Autorkę w ich napisanie. ważna, zwłaszcza dla 
  Głos zabrała także bohaterka spotkania: – Nie będę najmłodszego poko-
dzisiaj dużo mówiła, bo wszystko, co miałam do lenia Kaszubów, uro-
powiedzenia jest na kartach moich podręczników – czystość: prezentacja 
powiedziała Danuta Pioch. – Niektórzy w życiu mają nowych podręczników 
szczęście, ja mam szczęście do wspaniałych ludzi. d o  n a u k i  j ę z y k a  
Gdziekolwiek los skieruje moje działanie, wszędzie kaszubskiego. Autorką 
spotykam miłych i życzliwych ludzi. Bardzo Wam wszystkim książek jest Danuta 
za to dziękuję. Wiem, że mam wsparcie w kuratorium, Pioch, nauczycielka i 
delegaturze, ze strony wójta. Mam wspaniałe kontakty z dyrektorka Szkoły Pod-
nauczycielami i ze Zrzeszeniem. Widząc tych wszystkich stawowej w Mojuszu, a 
pozytywnie nastawionych ludzi dookoła, chce się przede wszystkim wielki 
pracować. Mam też cudowną rodzinę, której dziękuję za autorytet w sferze ka-
wyrozumiałość, bo wszystkie wieczory, noce, święta, szubszczyzny. Na za-
wakacje, które spędzam w towarzystwie komputera, są p r o s z e n i e  o r g a n i -
zabrane im. Z drugiej strony stoi rzesza, która oczekuje, zatorów spotkania, czyli 
pyta, motywuje, dla której staram się coś z siebie Kuratorium Oświaty w 
wykrzesać. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Gdańsku, Zrzeszenia 
  Spotkanie promocyjne uatrakcyjnił występ dzieci z grupy K a s z u b s k o - P o m o r -
teatralnej „Dobri Drëchowie” ze Szkoły Podstawowej w skiego oraz Gminy Sierakowice bardzo l icznie 
Załakowie. Dzieci zaprezentowały sztukę „Buszny zajk” odpowiedzieli dyrektorzy szkół i nauczyciele języka 
wyreżyserowaną przez Sabinę Drywa, nauczycielkę języka kaszubskiego. 
kaszubskiego w tejże szkole. – Pierwszy raz uczestniczę w spotkaniu propagującym 

nauczanie języka kaszubskiego – powiedziała Elżbieta 
Tekst i foto: AKWasilenko, pomorski wicekurator. – Składam ukłon w stronę

 Autorki, za której przyczyną język kaszubski jest nauczany

Danuta Pioch, autorka nowych
podręczników do nauki języka kaszubskiego

Na spotkanie autorskie
licznie przybyli przedstawiciele oświaty
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Porady dietetyka
Za wysoki cholesterol - co dalej? (cz. I)

Stop nadwadze

nierozpuszczalny w wodzie pomaga w redukcji masy ciała i 
przyspiesza perystaltykę jelit. 
  Stężenie cholesterolu obniżają fitosterole. Substancje te 

 powodują hamowanie wchłaniania cholesterolu w 
 Coraz częściej po odebraniu wyników badania krwi jelitach, w rezultacie zmniejszając jego stężenie we krwi. W 
okazuje się, że nasz cholesterol jest za wysoki. Należy Polsce dostępne są margaryny i jogurty zawierające 
pamiętać, że mamy do czynienia z kilkoma odczytami. Są fitosterole. Chcąc stosować te produkty należy pamiętać, 
wartości oceniające cholesterol całkowity, LDL i HDL. Gdy że potęgują one działanie leków obniżających cholesterol 
stężenie cholesterolu całkowitego jest równe lub większe i najlepiej skonsultować to z lekarzem prowadzącym. 
niż 200 mg/dl uznajemy to za zwiększone ryzyko   Ponadto należy zwiększyć 
zachorowania na chorobę wieńcową. Należy jednak spożycie ryb, będących 
pamiętać, że sam problem nie odnosi się tylko do jednego bogatym źródłem kwasu 
czynnika na lipidogramie. Bardzo ważna do rozpatrzenia tłuszczowego omega-3. 
jest frakcja LDL, tutaj wartość równa lub przekraczająca Wykazuje on korzystny 
130 mg/dl jest już ryzykiem. Choroba wieńcowa wpływ na os iągn ięc ie  
niezmiernie rzadko występuje przy stężeniu cholesterolu w ł a ś c i w y c h  w a r t o ś c i  
LDL poniżej 100 mg/dl.  Za poziom zbliżony do cholesterolu, działa także 
optymalnego przyjęto normę 100-129 mg/dl. U osób z taką profilaktycznie w chorobach 
wartością przyjmuje się, że nie ma zagrożenia chorobą sercowo-naczyniowych.
wieńcową przez najbliższe 10 lat, pod warunkiem, że nie   U osób ze zwiększonym 
stwierdza się innych czynników ryzyka. Przyspieszony rozwój c h o l e s t e r o l e m  n a l e ż y  
miażdżycy to wartości granicznie duże – 130 – 159 mg/dl. całkowicie odstawić alkohol 
Przy stanach powyżej 160 mg/dl szczególnie sprzyjamy ,  g d y ż  p o w o d u j e  o n  
postępowi miażdżycy. Europejskie Towarzystwo zwiększenie lipidów we krwi, 
Kardiologiczne za wartości ryzykowne podaje stężenie nawet u osób przyjmujących 
cholesterolu całkowitego równe lub większe niż 190 mg/dl i lek i  na ich obniżenie.  
LDL równe lub większe 115 mg/dl. Redukować też należy 
  Gdy już stwierdzono u nas za wysoki cholesterol, trzeba spożywanie cukru i słodyczy, 
zabrać się do roboty. Osoby z wysokim ryzykiem (choroby g d y ż  z w i ę k s z a j ą  o n e  
sercowo naczyniowe, rodzina z hipercholesterolemią, p r o d u k c j ę  n o ś n i k ó w  
cukrzycą) leczenie w konsultacji z lekarzem powinny trójglicerydów.
zacząć od zastosowania diety i leków. U osób nie   W kolejnym numerze 
obarczonych ryzykiem leczenie dietetyczne można zajmiemy s ię doborem 
stosować od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli po tym okresie nie produktów spożywczych w 
stwierdzi się pożądanych wartości lipidów, należy rozważyć profi laktyce sercowo – 
zastosowanie leków. naczyniowej.
 Leczenie dietetyczne należy rozpocząć od eliminacji 
niewłaściwych produktów spożywczych z naszej diety i Rafał Mokrzycki – dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl 
wprowadzeniu lub zwiększeniu tych, które sprzyjają 
obniżaniu stężenia cholesterolu we krwi. Zmiany nawyków 
żywieniowych i redukcja masy ciała może spowodować 
obniżenie wartości cholesterolu LDL do 30%.
  Z najważniejszych zmian w sposobie odżywiania trzeba   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało 14 
wymienić na pierwszym miejscu kontrolę jakości marca w Sierakowicach spotkanie pod hasłem „Stop 
spożywanych tłuszczów. W diecie należy redukować nadwadze”. Było to pierwsze z dwóch spotkań 
nasycone kwasy tłuszczowe, które powodują niekorzystny informacyjno-edukacyjnych poświęcone promowaniu 
wpływ na profil lipidowy, wykazują również przyspieszenie zdrowego stylu życia i walce z otyłością. 
rozwoju miażdżycy. Głównym źródłem tych kwasów są  Uczestnicy spotkania wysłuchali niezwykle ciekawej 
produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Należy prelekcji znanego w naszym środowisku lekarza internisty - 
zatem z diety eliminować smalec, masło, tłuste mięso, Jerzego Kolki. – Problem nadwagi i otyłości wysunął się na 
tłusty drób, śmietanę, tłuste sosy. Ograniczeniu podlegają czoło problemów medycznych całego świata – 
także izomery trans kwasów tłuszczowych, których poinformował Jerzy Kolka. – Konsekwencją otyłości jest 
działanie również podwyższa stężenie cholesterolu w grupa schorzeń odpowiedzialna za 60-70% zgonów na 
surowicy. Występują one w twardych margarynach i świecie. 
tłuszczach cukierniczych używanych do pieczenia w    Otyłość jest przyczyną m.in. 
przemyśle spożywczym. Tłuszcze zwierzęce należy cukrzycy, nadciśnienia tęt-
zastępować tłuszczami roślinnymi (olej rzepakowy, oliwa z niczego, choroby wieńcowej, 
oliwek, margaryny miękkie). Tłuszcze roślinne są dobrym udarów mózgu, miażdżycy, 
źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które chorób zwyrodnieniowych 
obniżają stężenie cholesterolu całkowitego i LDL. Kwasy te stawów, a nawet niektórych 
wskazują działanie przeciwzapalne i łagodnie obniżają nowotworów – raka piersi i 
ciśnienie krwi. W diecie należy również obniżyć ilość trzonu macicy u kobiet oraz 
spożywanego cholesterolu zawartego w produktach raka prostaty u mężczyzn. 
spożywczych. Jego głównym źródłem są tłuste mięsa, Otyłość może prowadzić także 
tłuste podroby i jaja. Spożycie cholesterolu powinno do różnego rodzaju fobii i 
obniżyć się poniżej poziomu 200 mg na dobę. stanów lękowo-depresyjnych.
  Bardzo ważnym składnikiem diety są warzywa i owoce.     Za otyłość odpowiedzialne 
Powinno się ich spożywać od 0,5 do 1 kg dziennie. Zaleca są zarówno czynniki gene-
się także nasiona roślin strączkowych. Produkty te są tyczne jak i styl życia. Jak 
bogate w błonnik pokarmowy (włókno roślinne), który podkreślił dr Kolka, tyjemy, 
korzystnie wpływa na obniżenie cholesterolu w osoczu. jeżeli dostarczamy orga-
Należy pamiętać, że działanie takie cechuje tylko błonnik nizmowi więcej pokarmu, czyli 
rozpuszczalny, którego dzienne spożycie powinno być na energii niż jest on w stanie 
poziomie 10 g/dobę. Ponadto błonnik rozpuszczalny i zużyć.

c.d.

Instruktorka nordic walking
Barbara Gojtowskauczy,
jak prawidłowo chodzić z kijkami
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Gimnazjum w Sierakowicach realizuje 
kolejne projekty

wybrano 72, którym przyznano dofinansowanie, w 
tym obydwu naszym projektom: „Śladami Dedala - 
mierz wysoko, ale rozważnie” na rzecz Koła Symulacji 
Lotniczych na kwotę 49 990,20 zł oraz „Wędkarstwo 
do poznania i odkrywania piękna przyrody” dla W latach 2009-2010 w naszej szkole realizowany był 
Klubu Wędkarskiego SUM na kwotę 49 990,00 zł.projekt pod nazwą „Przystanek nauka”, który był 

współfinansowany ze środków Europejskiego 
W ramach projektów przewiduje się dla chętnych Funduszu Społecznego. Opierał się o IX priorytet 
uczniów między innymi:Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył 
KSL – spotkania i warsztaty z profesjonalistami (piloci, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z 
kontrolerzy ruchu powietrznego, wykładowcy szkół terenów wiejskich. Zrealizowaliśmy wtedy prawie 
lotniczych), wyjazdy studyjne (na lotniska, do 2200 godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego, 
ponadgimnazjalnych szkół lotniczych na terenie matematyki, informatyki czy języków obcych. Kwota 
całej Polski), Dzień Lotnictwa i konkurs lotniczy, gdzie dofinansowania wynosiła ponad 445 tysięcy złotych. 
główną nagrodą będzie kilkudniowy wyjazd na Projekt został pomyślnie zakończony, zaś uczniowie 
warsztaty w Hamburgu (do firmy produkującej zyskali ogromne wsparcie w zakresie przedmiotów 
samoloty AIRBUS) i wiele innych działań.kluczowych, z czego korzystają obecnie w swoich 
SUM – zakup profesjonalnego sprzętu wędkarskiego szkołach ponadgimnazjalnych.
na potrzeby zajęć (wędki z osprzętem, sygnalizatory 
itp.), wyjazdy na szkolenia i ćwiczenia terenowe W obecnym roku postanowiliśmy spróbować inaczej 
(różne rodzaje łowisk - jeziora, stawy, rzeki) w tym podejść do tematu pomocy uczniom i zgłosiliśmy 
także na łowiska morskie (wyprawa kutrem w siną dwa wnioski w konkursie z poddziałania 9.5 - 
dal), organizacja zawodów wędkarskich z Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
pucharami i nagrodami, materiały szkoleniowe dla wiejskich (ogłoszony w październiku 2011 r). To 
uczestników i wiele innych.zupełnie inna sfera działań, gdzie jest szansa na 

realizację autentycznych zainteresowań i pasji 
Oba projekty będą realizowane już od marca: KSL do uczniów, bo to właśnie one są podmiotem ww. 
końca lipca, a SUM do 31 listopada 2012 roku. Mamy poddziałania. Skąd zatem pomysł?
20 miejsc dla pasjonatów lotnictwa, w tym co 
najmniej 6 dziewcząt (burzymy stereotyp, że Od 2007 roku prowadzę Koło Symulacji Lotniczych, 
lotnictwo jest wyłącznie dla mężczyzn) oraz 15 które rozwija techniczną i praktyczną wiedzę o 
amatorów wędkarstwa, w tym aż 8 dziewcząt!lotnictwie cywilnym. Zajęcia pokazują też, że można 

planować rozwój kariery w tym kierunku - wystarczy 
Obydwa projekty, mimo że ich tematyka wydaje się chcieć. Mimo wsparcia Dyrekcji Szkoły i szukaniu 
być wyspecjalizowana, tak naprawdę rozwijają u funduszy, nie stać nas było na częste wyjazdy do firm, 
uczniów wiele podstawowych umiejętności instytucji czy szkół lotniczych na terenie kraju, czy na 
przydatnych w szkole czy życiu. I tak na przykład zakup, niestety, bardzo drogiego sprzętu do 
językiem lotnictwa, a więc i  mater iałów symulatora lotów. Podobnie Pan Rajmund Spręga - 
szkoleniowych, publ ikacj i  e lektronicznych zapalony wędkarz, popularyzator wiedzy o 
(kartografia, procedury, przepisy czy instrukcje środowisku przyrodniczym i walorach wód naszego 
operacyjne) jest język angielski, z którym uczestnicy regionu - prowadzi od lat Klub wędkarski SUM. Dzięki 
będą mieli stały kontakt. Umiejętność obliczania wsparciu Polskiego Związku Wędkarskiego raz w roku 
kątów trasy przelotu na mapie, jej orientowanie, udawało się zrealizować krótki wyjazd szkoleniowy 
obliczanie paliwa na lot (tu kłania się matematyka i nad jakiś akwen. Zawsze na zajęcia było wielu 
geografia), zaś mechanika lotu to fizyka w czystej chętnych, ale fakt nieposiadania sprzętu ani 
postaci. Młodzi wędkarze, rozpoznając akweny i ich wystarczającej infrastruktury ograniczał efekt 
zarybienie, prowadzą w zasadzie bardzo rozwinięte działań. O łowieniu morskim czy zajęciach z 
warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, podobnie ichtiologiem członkowie klubu mogli jedynie 
jak wizyta w ośrodku zarybieniowym i zajęcia z pomarzyć.
ichtiologiem. Obsługa sprzętu wędkarskiego – to 
rozwijanie umiejętności praktycznych; obcowanie z C z y l i  m a m y  r ó w n a n i e :  j e s t  p o t e n c j a ł  
przyrodą – to propagowanie postaw ekologicznych nauczyc ie l i / ins t ruktorów,  są  uczn iowie z  
w szacunku do bogactwa lokalnego środowiska zainteresowaniami wspierani w tych pasjach przez 
naturalnego i jego piękna. Żadna standardowa rodziców, ale nie ma środków na ich pełną 
metoda edukacyjna nie daje takich możliwości realizację.
rozwoju jak metoda projektu, która z założenia jest 
interdyscyplinarna. Jeśli dodamy do tego fakt, że Tutaj z pomocą przychodzi Unia Europejska z 
rozwijamy realne zainteresowania i pasje – należy się funduszami na oddolne (czyli autentyczne, płynące 
spodziewać ciekawych efektów tych przedsięwzięć od samych uczniów i ich rodziców) inicjatywy 
edukacyjnych.edukacyjne. Od września 2011 roku pracowaliśmy z 

Rajmundem Spręgą, przy wsparciu Wydziału 
Zapraszamy na strony internetowe:Strategii i Rozwoju Powiatu Kartuskiego oraz 

moderatorów wielu szkoleń, nad stworzeniem 
wniosków o dofinansowanie naszej działalności w 
ramach przedmiotowego konkursu.

Rajmund Spręga
Adrian KlawikowskiCzternastego lutego Urząd Marszałkowski w 

Gdańsku ogłosił jego wyniki. Z 304 wniosków 

www.gimnazjum.sierakowice.pl
www.gimnazjalnysymulator.pl

  Szóstego marca pani Janina Dawidowska, kierownik Filii 
Biblioteki w Gowidlinie, zorganizowała dla swoich 
czytelniczek spotkanie autorskie z okazji Święta Kobiet. 
Zgodnie z życzeniem pań na 
spotkanie zaproszono pana 
Tomasza Fopke, który po raz 
kolejny w tej bibliotece 
z a p r e z e n t o w a ł  s w o j e  
utwory, oczywiście w języku 
kaszubsk im.  Spotkan ie  
upłynęło w bardzo miłej 
atmosferze dzięki autorowi, 
którego utwory oraz ich 
interpretacja przepełnione 
są sporą dozą humoru. 

W Polsce są 22 miliony ludzi otyłych. Na każde pięć osób Ciepłą atmosferę spotkania 
jedna jest otyła, dwie mają nadwagę, a tylko dwie udało się stworzyć dzięki 
prawidłową wagę.  staraniom pani Janki oraz czytelniczek, które wspólnie 

przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości. 
     Jak zatem można sobie pomóc? – Za dużo jemy, a za Zdjęcia z tego spotkania można zobaczyć na stronie 
mało się ruszamy – stwierdził J. Kolka. – Główny punkt walki biblioteki www.bibliotekasierakowice.pl – w zakładce 
z otyłością to sposób odżywiania i większa aktywność AKTUALNOŚCI.
fizyczna. Żaden lek nie zastąpi ruchu, natomiast ruch jest w 
stanie zastąpić wiele lekarstw. 
  Idąc śladem tego stwierdzenia organizatorzy 
przygotowali krótki kurs prawidłowego chodzenia z kijkami   W lutym, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
nordic walking. Instruktorka Barbara Gojtowska omówiła Ojczystego (21 lutego), zorganizowaliśmy po raz drugi 
zalety tej formy aktywności, poradziła, jakie kijki wybrać i zawody o Puchar Bromby i Fikandra, które polegały na 

głośnym czytaniu wierszy Macieja Wojtyszko z tomu zachęciła do maszerowania. 
„Bromby i Fikandra wieczór autorski”. Wiersze są wyjątkowo    Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Lisich Jam i Paczewa 

trudne i czytanie to zaprosiły uczestników na degustację dietetycznych 
prawdziwe wyzwanie potraw – sałatek i przekąsek oraz zdrowych napojów, czyli 
dla dzieci. Uczniowie soków z warzyw i owoców. Wiele osób skorzystało także z 
ze Szkoły w Załakowie możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru 
dobrze sobie poradzili. we krwi. 
Na naszej stronie, w   Partnerami spotkania było Stowarzyszenie „Dla Zdrowia” 
zakładce DLA DZIECI – w Kartuzach, Powiatowe Centrum Zdrowia, Gminny 
G A L E R I A ,  m o ż n a  Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Koła Gospodyń 
zna leźć  zd jęc ia  z  Wiejskich w Lisich Jamach i Paczewie, filia SPON w 
z a w o d ó w ,  a  w  

Sierakowicach oraz Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby”. 
z a k ł a d c e  F I L M Y  
–SPOTKANIA Z BAJKĄ – 

Tekst i foto: AK
relacje filmowe.

  W marcu zakończył się jesienno-zimowy sezon Spotkań z 
Bajką. Na kolejne zapraszamy w październiku. Przy tej okazji 

    Dnia 12 marca w gimnazjum w Sierakowicach odbyło się warto wspomnieć kilka ze Spotkań, które przygotowały i 
spotkanie autorskie z podróżnikiem Romualdem Koperskim poprowadziły dwie dziewczyny, Maria Reclaf (klasa III SP) i 
pt. „Syberia wzdłuż i wszerz”. W spotkaniu uczestniczyło Michalina Krefta (kl. IV SP), opracowane na podstawie 
ok.80 osób. Pan Romuald opowiadał bardzo ciekawie o książek: Doroty Gellner „Zając”, Michała D. Mordarskiego 
swoich podróżach, przeżyciach, spotkaniach z ludźmi „ O p o w i a d a n i a  d l a  
zamieszkującymi tak daleki region jakim jest Syberia. s u p e r d z i e w c z y n e k  i  
Prezentowane zdjęcia podczas spotkania wzbudziły duże superchłopaków, czyli z 
zainteresowanie i podziw, poruszyły wyobraźnię oraz głową w chmurach”, a 

także książki „Interesy pana wprawiły w stan zadumy: jak tam można żyć!!! Pan 
Kota”. To była prawdziwa Romuald przedstawił propozycję wyjazdu na obóz 
przyjemność patrzeć jak z „krajoznawczy” do wsi Wierszyna, w której mieszkają 
uczes tn iczek  spotkań,  jeszcze potomkowie Polaków, którzy w XVIII wieku 
słuchaczek bajek,  stały się wyjechali tam za chlebem – do kopalni złota i diamentów. 
takimi zdolnymi artystkami.     Powstała Fundacja Romualda Koperskiego, która ma na 
Dziewczyny, zapraszamy celu „wspieranie i pomoc Polakom i potomkom zesłańców 
was na kolejne Spotkania. polskich zamieszkujących obszary Rosji - www.frk.com.pl.
Książki czekają. Na spotkaniu była  możliwość zakupu publikacji autora.

Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmów na stronie Aleksandra Gliszczyńska
biblioteki.

Joanna Telega

Z bibliotecznej szuflady

Spotkanie autorskie z Tomaszem Fopke w Filii w Gowidlinie

21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Spotkanie autorskie z podróżnikiem Spotkania z Bajką

Romualdem Koperskim

Panie z KGW w Lisich Jamach przygotowały
pyszne soki ze świeżych warzyw i owoców Podziękowania za spotkanie

w imieniu wszystkich pań
przekazała Janina Dawidowska

Uczniowie z SP z Załakowa na zawodach
w bibliotece w Sierakowicach

Maria i Michalina na Spotkaniu z Bajką
- „Zając” Doroty Gellner
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XIV  edyc ja  Ogó lnopo l sk iego  Konkurs ortograficzny i matematyczny
Konkursu Plastycznego
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – 
jak nas widzą, tak nas malują”

   Najlepsi matematycy i mistrzowie ortografii klas trzecich 
szkół podstawowych wzięli udział w etapie gminnym piątej 
edycji Pomorskiego Konkursu Ortograficznego i 
Matematycznego. Organizatorem jest Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku, a gospodarzem gminnego etapu 

W tym roku mija 20 lat rywalizacji uczniów co roku jest Zespół Szkół w Gowidlinie. 
istnienia Państwowej  Szesnastego lutego do etapu gminnego konkursu 

ortograficznego przystąpiło 20 uczniów z 7 szkół – St raży Pożarnej .  W 
Gowidlina, Sierakowic, Tuchlina, Łyśniewa, Lisich Jam, związku z jubileuszem 
Załakowa i Jelonka. Uczniowie napisali dyktando, które K o m e n d a  G ł ó w n a  
wyłoni ło t ró jkę reprezentantów do el iminacj i  Pańs twowej  S t raży  
powiatowych, które odbędą się 22 marca. Najlepsze Pożarnej, we współ-
lokaty zajęli: Amelia Penk – Sierakowice (I miejsce), Olga pracy z wydziałami 
Koszałka – Tuchlino (II miejsce) i Aleksandra Chabowska – bezpieczeństwa i zar-
Sierakowice (III miejsce). Wyróżnienie otrzymała Sandra La-

ządzania kryzysowego 
buda ze Szkoły Podstawowej w Lisich Ja-mach.

U r z ę d ó w  W o j e -
 Tydzień póź-

wódzkich, tegoroczną 
niej, 23 lute-

e d y c j ę  k o n k u r s u  go, z trud-
plastycznego dla dzieci i młodzieży organizuje pod nymi zada-
hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, niami mate-
tak nas malują”. matycznymi 
    Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i zmierzyło się 
młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka 21 uczniów z 

tych samych podczas pełnienia służby. Uczestnicy konkursu powinni 
s z k ó ł .  P o  pokazać w swoich pracach znaczenie pracy strażaków 
ocenie prac dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. 
komisja kon-Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności 
kursowa wy-straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia 
łoni ła zwy-pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof 
c i ę z c ó w .  chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i 

Dwa pierwsze miejsca zajęli: Klaudia Bojanowska ze Szkoły 
nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Konkurs 

Podstawowej w Sierakowicach i Radosław Syldatk z 
popularyzuje również zasady bezpiecznego zachowania Zespołu Szkół w Gowidlinie. Dwa drugie miejsca zajęli 
oraz właściwego postępowania w przypadku natomiast: Natalia Plaga (Zespół Szkół w Tuchlinie) i Kacper 
występowania różnego rodzaju zagrożeń. Stan-kowski (Szkoła Podstawowa w Sierakowicach). Na 
    Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 trzecim miejscu uplasował się Bartłomiej Lis z Zespołu Szkół 
lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, w Tuchlinie. Uczniowie będą reprezentować gminę na 
ośrodków terapii zajęciowej i szkół specjalnych (bez eliminacjach powiatowych 29 marca. 
ograniczeń wiekowych). Na etap gminny konkursu    Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymali nagrody i 
wpłynęło 91 prac z niemal wszystkich szkół z terenu gminy dyplomy, które wręczyli: Maria Wenta-Barlak - wizytator 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Jacek Mazur - dy-oraz z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w 
rektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Szklanej. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna 
S i e r a k o w i -Dawidowska, Maria Kostuch i Sylwia Koszałka wytypowała 
cach. Nato-po pięć prac w każdej z czterech kategorii do kolejnego, 
miast nau-powiatowego, etapu konkursu. 
c z y c i e l e   W grupie młodszej (5-8 lat) są to prace: Roberta 
o t r z y m a l i  

Kulaszewicza (SP Załakowo), Julii Blok (SP Mojusz), Kingi 
podziękowa

Klasa (SP Sierakowice), Kingi Formeli (SP Mojusz) i Anny Białk nia za przy-
(Mała Szkoła w Szopie). gotowan ie  
   W grupie wiekowej 9-12 lat wybrano prace: Klaudii Krefft uczniów do 
(SP Załakowo), Huberta Białk (Mała Szkoła w Szopie), konkursu. 
Damiana Kulaszewicza (SP Załakowo), Dawida Gańskiego   N a  
(ZS Kamienica Królewska), Marianny Geniusz (SP zakończenie 
Sierakowice). dyrektor Zes-
 W kolejnej grupie wiekowej, 13-16 lat, do etapu połu Szkół w 

Gowidlinie, powiatowego konkursu wybrano prace: Kornelii Gniba (ZS 
Aleksandra Gowidlino), Sebastiana Klawikowskiego i Sebastiana 
Stark, pogra-Skrzyp-kowskiego z Małej Szkoły w Szopie oraz Karola 
t u l o w a ł a  Ziegerta i Magdaleny Bigus z Zespołu Szkół w Kamienicy 
uczniom i życzyła im sukcesów w kolejnym etapie konkursu.  Królew-skiej.

  W kategorii uczniowie niepełnosprawni komisja wybrała 
AKprace: Marka Szczypiora, Piotra Jasnocha, Oliwii 

Hendrych, Marcina Maszoty i Patryka Borkowskiego z 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.
   Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (książki, puzzle, gry 
planszowe) ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. 
  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
w Sierakowicach serdecznie dziękuje dyrektorom szkół, 
nauczycielom i komisji konkursowej za współorganizację 
konkursu plastycznego, a uczniom za zaangażowanie i 
liczny udział.

Komisja nie miała łatwego zadania

Laureaci i uczestnicy konkursu ortograficznego

Laureaci i uczestnicy
konkursu matematycznego
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KGW w Paczewie ma swoją siedzibę

  Pisząc ten tekst zastanawiam się, co było ważniejsze – czy 
radość z nowego lokalu Koła Gospodyń Wiejskich w 
Paczewie, czy spotkanie seniorów, a może nastrój 
ostatnich dni karnawału? Te trzy aspekty połączyły się w 
jednej uroczystości, jaka miała miejsce w sobotnie 
popołudnie 18 lutego br. w Paczewie. 
 Otwarcie nowego lokalu - świetlicy w budynku starej 
szkoły. 

 Sołectwo Paczewo od-
czuwało potrzebę włas-
nego pomieszczenia na 
potrzeby lokalnej społecz-
ności. Od kilku lat borykano 
się z niedogodnościami 
lokalowymi.  Spotkania 
okolicznościowe organi-
zowano do tej pory w roż-
nych miejscach Sierakowic: 
w GOK-u, w Domu Kato- służyła całej społeczności przez okrągły rok na różne 
lickim, w Szkole Ponad- okazje.
gimnazjalnej. Spotkania   Na uroczyste otwarcie świetlicy licznie zebrani mieszkańcy 
Koła Gospodyń Wiejskich Paczewa zaprosili znakomitych gości. Obecni byli pani 
odbywały się przeważnie w starosta powiatu kartuskiego Janina Kwiecień, wójt gminy 
mieszkaniach prywatnych. Tadeusz Kobiela, szefowa Powiatowego Zespołu 
Gdy zwolniło się mieszkanie Doradztwa Rolniczego w Kartuzach Regina Klein i pani 
komunalne, po śmierci Gabriela Żmijewska. Zaproszono przedstawicieli KGW z 
pana Edwarda Choro- Kamienicy Królewskiej, Lisich Jam i Mściszewic, a także 
blewskiego, wójt obiecał radnych gminy Sierakowice. Poświęcenia świetlicy 

pani sołtys Halinie Miotk, że to pomieszczenie przeznaczy dokonał ks. 
na potrzeby sołectwa i KGW. Tak się stało. Po p r o b o s z c z  
przeprowadzeniu kapitalnego remontu - wymianie dachu, Bronisław Da-
okien, podłóg, modernizacji instalacji elektrycznej, w i c k i  p r z y  
sanitarnej, grzewczej i ociepleniu budynku – całe udziale ks. wi-
poddasze oddano w użytkowanie Kołu Gospodyń karego Piotra 
Wiejskich. Parter budynku zajmują nadal lokatorzy. Wałdocha.  
 Radość mieszkańców Paczewa z posiadania wreszcie Honorowymi 
własnego lokalu jest ogromna. Entuzjazm i ogromną troskę gośćmi uro-
daje się zauważyć w samym urządzeniu pomieszczeń. czystości byli 
Lokal urządzony jest z wyczuciem estetyki i funkcjonalności. seniorzy z Pa-
Elementy drewniane dodają jemu ciepła i przytulności. czewa i Bu-
Dostrzega się znaczny wkład pracy miejscowych pań w kowa. Głów-
pięknie haftowane zasłonki na oknach, serwety i inne nie z myślą o 
dekoracje. W pomieszczeniu można obejrzeć puchary i n ich  o rga-
dyplomy, jakie zdobyło Koło Gospodyń w okresie swojej nizowano to 
działalności. Największą chlubą pań jest jednak kuchnia z spotkanie. 
całym wyposażeniem – sprzętem i naczyniami. Lokal  Pani Irena Kulikowska, dyrektorka GOK-u, w kilku zdaniach 
pomieści 70 osób (tyle jest krzeseł i miejsca przy stołach) – przedstawiła rys historyczny tej szkoły. Podkreśliła, że jest to 
mówi pani Halina Miotk i dodaje, że jest jeszcze miejsce na budynek z bogatą historią, którego mury opuściło wielu 
tańce. Kalendarz zaplanowanych spotkań i wydarzeń jest wspaniałych ludzi. Budynek i ludzie z nim związani, 
bogaty. Lokal, a właściwie świetlica środowiskowa, będzie integrowali środowisko, wywierali znaczący wpływ na 

miejscową ludność, wnosili wiele dobra i mądrości. Oby ta 
chlubna karta histori i starej szkoły była nadal 
kontynuowana przez współczesne pokolenie. Oby 
odnajdywali się w tym budynku ludzie, którym zależny na 
dobru społeczności lokalnej i swojej miejscowości.
 Po części oficjalnej, gratulacjach i życzeniach dla 
sołectwa i KGW, rozpoczęło się zapustne biesiadowanie 
p r zy  t radycy jnych  pączkach i  w ie lu  innych  
smakowitościach. Spotkanie uatrakcyjniła kaszubska 
kapela BAS państwa Klasów. Kabaret KUCH przedstawił 
pełną humoru scenkę rodzajową. Seniorom zaśpiewano 
sto lat, wręczono słodkości. Gratulacje i albumy od Wójta 
Gminy otrzymali pani Wanda Cierocka z Bukowa i pan 
Anastazy Walkusz z Paczewa, jako seniorzy najwcześniej 
urodzeni, obecni na tym spotkaniu. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych.

Maria Karolak, foto: M.Karolak 

Jakie to szczęście znowu się zobaczyć

Było elegancko i wesoło

W takiej kuchni praca daje przyjemność

Pani Halina Miotk - sołtys Paczewa
i pani Wanda Cierocka z Bukowa
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W Długim Krzu powstało Koło 
Gospodyń Wiejskich

II Powiatowy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich
Nagroda dla koła z Lisich Jam

Na mapie naszej gminy zaznaczamy kolejne, czwarte już 
Koło Gospodyń Wiejskich. Jest to niewątpliwy powód do 
dumy i radości. Mamy KGW w Paczewie, Kamienicy 
Królewskiej, Lisich Jamach i po sąsiedzku powstało nowe 
koło w Długim Krzu. Z nieukrywaną radością informuję o 
każdej inicjatywie naszego środowiska. Godna uznania jest 
aktywność kobiet, które się integrują, są pełne pomysłów i 
inicjatyw. Choć takie przedsięwzięcia nie powstają łatwo i 
towarzyszy im zawsze etap doświadczeń, prób i błędów, to 
w konsekwencji dają wiele wspaniałych owoców, często 
niemierzalnych – w postaci wewnętrznego rozwoju, 
poczucia własnej wartości i pewności siebie, życiowej 

s a t y s f a k c j i ,  s a m o -
real izacj i  i  nowych 
przyjaźni.
  Kołu przewodniczy 
pani Dorota Wolska. 
Zarówno pani Dorota 
jak i pozostałe człon-
kinie Koła są osobami 
przedsiębiorczymi, uta-
lentowanymi, pełnymi 
pomysłów i inicjatyw. 
Poniedziałkowe spot-
kanie 5 marca (trzecie 

już spotkanie Koła), poświęcono sprawom organizacyjnym 
w przy-gotowaniu Dnia Kobiet i planom na najbliższe 
miesiące. 
  Druga część spotkania miała charakter roboczy. Panie 
uczą się rękodzieła i wymieniają doświadczenia. Przyniosły 
ze sobą nici, wełnę, szydełka. Pani Eugenia Myszk, latem 
poświęca każdą chwilę pielęgnacji ogrodu (posiada 
zachwycający ogród 
pełen kwiatów), a zimą i 
jesienią zajmuje się 
szydełkowaniem. Jest 
mistrzynią precyzyjnych 
robótek. Swoim doś-
wiadczeniem i wiedzą 
dzieli się z innymi pa-
niami w Kole. Marzena 
Korzeniewska uczyła 
dekorowania wstążką 
jajek na zbliżające się 
święta wielkanocne.
  Koło przygotowuje się do udziału w pokazie stołu 
wielkanocnego, który odbędzie się w niedzielę palmową 1 
kwietnia w GOK-u w Sierakowicach. Już dziś panie 
zapraszają na świąteczny kiermasz z mnóstwem własnych 
wyrobów rękodzielniczych. 
  „Wiadomości Sierakowickie” życzą Kołu sukcesów i 
zapewniają o życzliwej uwadze wszelkim poczynaniom i 
osiągnięciom.

Maria Karolak, foto:M.Karolak

razem zająć pierwszego miejsca, to udział w turnieju 
wspominają bardzo dobrze. Wróciły bowiem z nagrodą za 
najlepsze wykonanie konkurencji tanecznej.

   – Na turniej przygotowywałyśmy się już od stycznia – 
powiedziała Ludwika Meronk, szefowa KGW w Lisich 
Jamach i dodaje, że najwięcej prób wymagało 
opanowanie tańca przewidzianego jako jedna z 
konkurencji konkursowych. – Mazura trenowaliśmy pod 
okiem choreografa. Nasze dziewczyny ćwiczyły dwa razy 
w tygodniu, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Taniec 
wyszedł bardzo dobrze, bo zajęliśmy pierwsze miejsce w tej 
konkurencji. Tym bardziej cieszymy się, bo mazur to jeden z 
najtrudniejszych choreograficznie tańców.
   Widowisko taneczne było tylko jedną z konkurencji. 
Ponadto gospodynie musiały przygotować na konkurs 
potrawę z kapusty. Panie z Lisich Jam zaserwowały komisji 
wędzony schab w kapuście z sosem. Kolejna z konkurencji 
polegała na zaprezentowaniu scenki kabaretowej 
zatytułowanej „W kolejce”. I tu nasze reprezentantki 
zademonstrowały bolączki pacjentów czekających w 
kolejce do lekarza. Uczestniczki musiały także 
przygotować mini-pokaz mody i zaprezentować komisji 
oraz publiczności swoją wizję mody sportowej, a także 
wykonać planszę tematyczną zatytułowaną „Nasza wieś 
na sportowo”. Planszę przygotowała córka jednej z 
członkiń koła. 
   – Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani 
Irenie Kulwikowskiej i pracownikom Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach za współpracę i pomoc w 
przygotowaniach oraz Wójtowi Gminy, panu Tadeuszowi 
Kobieli za ufundowanie nagrody dla naszego koła za 
udział w turnieju i promowanie Gminy Sierakowice – 
powiedziała Ludwika Meronk, a całą imprezę 
podsumowuje w kilku słowach: – To była bardzo świetna 
zabawa.

AK, foto: ze zbiorów KGW Lisie Jamy

    Na drugim Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 
gminę Sierakowice reprezentowało koło z Lisich Jam. 
Impreza odbyła się 25 lutego w sali sportowej Liceum 
Ogólnokształcącego w Kartuzach. W konkursie co roku 
biorą udział koła reprezentujące poszczególne gminy 
powiatu. I chociaż paniom z naszej gminy nie udało się tym 

Członkinie KGW Długi Kierz

Pomoc koleżanek jest niezbędna
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Rewolucyjne zmiany w polityce 
gospodarowania odpadami

Ustawa o wspieraniu rodziny

unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i 
utrzymania punktów zbierania odpadów komunalnych, a 
także koszt obsługi administracyjnej tego systemu. System 
musi się bilansować, co oznacza, że gmina nie będzie 
mogła finansować ze swojego budżetu zbiórki odpadów. W przyszłym roku czeka 
 Mieszkańcy będą musieli sami zadeklarować, czyli nas  p rawdz iwa re -
naliczyć opłatę i ją uregulować. Jeżeli mieszkaniec nie wolucja śmieciowa. 
złoży deklaracji lub będzie ona budzić wątpliwości, Zmienia się polityka 
wysokość opłaty zostanie ustalana w drodze decyzji, np. państwa dotycząca 
na bazie średniej ilości odpadów komunalnych gospodarki odpadami. 
powstających na nieruchomościach o podobnym Pierwszego stycznia 
charakterze.w e s z ł a  w  ż y c i e  
  Od lipca 2013 roku śmieci od mieszkańców odbierać zmieniona ustawa o 
będzie wyłoniona w przetargu firma za zryczałtowaną utrzymaniu czystości i 
opłatę. Do tego czasu obowiązywać będą indywidualne porządku w gminach. 
umowy z firmami wywozowymi. Zgodnie z jej dyrek-

tywami na gminie ciąży obowiązek odbierania i 
AK, foto: AKb e z p i e c z n e g o  z a g o s p o d a r o w a n i a  o d p a d ó w  

komunalnych. Od tego momentu gminy mają półtora roku 
na wprowadzenie obowiązujących zmian. 
     Pierwsze ze spotkań informacyjnych, zorganizowane dla 
radnych gminy Sierakowice, miało miejsce 14 marca w 

  Zakończyłam właśnie czytanie znowelizowanej ustawy o budynku Urzędu Gminy. Radni zapoznali się z głównymi 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest założeniami ustawy i dowiedzieli się, jakie obowiązki ciążą 
obszerna – zawiera 251 artykułów i liczy prawie 90 stron. na gminie oraz co będzie czekać mieszkańców po 
Ustawa reguluje sytuację rodzin dysfunkcyjnych i dzieci w wprowadzeniu zmian.  
tych rodzinach. Wprowadza szczegółowe wskazania o   W ubiegłym roku komisja Europejska zaliczyła nasz kraj do 
pieczy nad dziećmi, sprawy adopcyjne oraz stawia nowe pięciu państw mających największe problemy z 
zadania przed samorządem, który zostaje zobowiązany do odpadami. Oznacza to, że na Polskę mogą zostać 
ponoszenia kolejnych kosztów finansowych i zatrudniania nałożone sankcje finansowe. Niestety, polski rząd 
nowych osób do realizacji zadań ustawy. z m i e n i o n ą  u s t a w ą  p r z e r z u c a  w  t e n  s p o s ó b  
 Nie da się ukryć ogromnego kryzysu, jaki przeżywa odpowiedzialność za spełnienie unijnych wymagań na 
współczesna rodzina. Na styczniowej sesji Rady Gminy pani samorządy gminne, które będą musiały ponieść 
Cecylia Tuźnik – zastępca kierownika GOPS - wspominając ewentualne kary za niewykonanie ustawowego 
o tej ustawie powiedziała, że w naszej gminie mamy obowiązku.
zarejestrowanych 160 rodzin dysfunkcyjnych i     Według założeń ustawy zmiany mają wyeliminować 
niewydolnych wychowawczo. Jeżeli w tych 160 rodzinach spalanie śmieci w przydomowych piecach i „dzikie 
jest minimum 2-4 dzieci, to jak znaczna jest liczba dzieci, wysypiska”. Gmina będzie zobowiązana odebrać 
które wymagają opieki i bezpośredniej pomocy. wszystkie odpady od mieszkańców, utworzyć punkty 
Doskonale wiemy, że liczba 160 rodzin nie jest adekwatna selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wskazać 
do rzeczywistości, to są tylko rodziny, które potrzebują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 
materialnej pomocy GOPS-u. Jest jednak ogrom rodzin, sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 
które potocznie określa się jako porządne i zamożne, w gospodarstw domowych. Poza tym gminy mogą przejąć 
których małżonkowie się rozwodzą, w których panują obowiązki odbierania odpadów komunalnych od 
skrzętnie ukrywane konflikty, przemoc psychiczna lub nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady, obiekty 
ekonomiczna, niewydolność wychowawcza lub szkolne, budynki komunalne). 
zaburzenia psychiczne. Nie jest łatwo określić liczby dzieci 

  Obecnie śmieci z naszej gminy są przewożone na 
nieszczęśliwych, zaniedbanych wychowawczo lub 

składowisko w miejscowości Chlewnica w gminie 
środowiskowo.

Potęgowo, gdzie są segregowane i odzyskiwane. Zgodnie 
 Odkąd zajęłam się problemami alkoholowymi w gminie z nową ustawą województwo pomorskie zostanie 
widzę, że nie sposób pominąć problemów całej rodziny, podzielone na siedem regionów, a w każdym z nich 
która ponosi konsekwencje alkoholizmu lub pijaństwa powstanie tzw. regionalna instalacja do przetwarzania 
jednego z rodziców. Czytałam ustawę pod kątem nowych odpadów. 
zadań, jakie spadają na mnie jako pełnomocnika wójta ds. 

  Co zmieni się dla mieszkańców? Znikną indywidualne 
uzależnień. Zastanawiałam się, co my, jako urzędnicy, 

umowy mieszkańców z firmą wywozową. Gmina 
jesteśmy w stanie jeszcze zrobić, co zmienić, w czym 

zorganizuje przetarg, a wyłoniona firma będzie odbierać 
pomóc? U podłoża kryzysu państwa zawsze stoi kryzys 

wszystkie odpady komunalne z nieruchomości 
rodziny. Czy napisanie kolejnego gminnego programu 

zamieszkałych. Za usługę gmina będzie pobierać 
wpierania rodziny w czymś pomoże? Będzie to tylko kolejny 

zryczałtowaną opłatę. Jeżeli śmieci nie będą 
dokument, o który zapytają osoby kontrolujące urząd. 

segregowane, właściciele nieruchomości będą ponosić 
Będzie to powód do kolejnego sprawozdania, które trzeba 

większe opłaty za wywóz odpadów. 
będzie sporządzić na progu nowego roku. A co zmieni się w 

  Jednak najwięcej emocji wśród sierakowickich radnych 
rodzinach? W tym aspekcie przyjmuję propozycje ustawy z 

wzbudziła dyskusja dotycząca ustalenia sposobu 
pewną goryczą. Rodziny na pewno potrzebują mądrej 

naliczania opłaty, czyli tzw. podatku śmieciowego. Do 
polityki prorodzinnej państwa, potrzebują zmian 

radnych bowiem będzie należała decyzja czy opłata 
kulturowych i społecznych, potrzebują wsparcia osób 

b ę d z i e  m n o ż o n a  p r z e z  l i c z b ę  m i e s z k a ń c ó w  
bliskich i z sąsiedztwa, potrzebują uczciwych i życzliwych 

zamieszkujących daną nieruchomość, czy przez ilość 
pracodawców, mądrych i roztropnych nauczycieli swoich 

zużytej przez nich wody, czy też od powierzchni lokalu 
dzieci. Mój kolega zwykł mawiać, że ludzi dzieli na mądrych 

mieszkalnego. Może być także jedna stawka opłaty od 
i uczonych. Uczonych niewątpliwie mamy wielu - samych 

gospodarstwa domowego. Decyzja w tej sprawie musi 
bezrobotnych magistrów i doktorów. Z mądrymi jest już 

zostać podjęta do końca roku, ale już teraz samorządowcy 
znacznie gorzej, a mądrość i zdrowy rozsądek są dzisiaj w 

zdają sobie sprawę, że będzie to trudna decyzja.
cenie!

  W skład opłaty za śmieci będą wchodzić koszty 
  Zaczęłam czytać książkę Jacka Pulikowskiego „Warto być 

odb ie ran ia ,  t ranspor tu ,  zb ie ran ia ,  odzysku  i  
ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny”. Już sam tytuł 

Spotkanie radnych z Mariuszem Laską,
inspektorem referatu ochrony środowiska

Urzędu Gminy

c.d.
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DZIAŁ II - wspieranie rodzinynajważniejsza kariera mężczyzny, a bycie matką to 
Rozdział 1, Art. 8. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu najważniejsza kariera kobiety, dopóty będą musiały 
funkcji opiekuńczo-ustawy regulować szczęście dzieci, które i tak będą 
wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w nieszczęśliwe. Piszę ten tekst z nadzieją, że każdy zastanowi 
szczególności na: 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska 

się, co może zrobić w bezpośrednim swoim otoczeniu, aby 
rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 2) wzmocnieniu roli i 

pomóc rodzinie wielodzietnej, dziecku zaniedbanemu funkcji rodziny; 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-
wychowawczo, co można zrobić dobrego na rzecz rodzin wychowawczych rodziny; 4) podniesieniu świadomości w zakresie 
w swoim środowisku. Liczę na propozycje i sugestie w tej planowania oraz funkcjonowania rodziny; 5) pomocy w integracji 

rodziny; 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej kwestii. Swoje propozycje i przemyślenia można przysyłać 
rodziny; 7) dążeniu do reintegracji rodziny.na e-maila: karolak.maria@sierakowice.pl.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 1) pracy z rodziną, 2) Poniżej zamieszczam zaledwie kilka akapitów ustawy.
pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.  Wspieranie rodziny jest 
prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z 

Maria Karolak
uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 
zewnętrznego.
Rozdział 2 - praca z rodziną

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i Art. 10. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu 
systemie pieczy zastępczej. (fragmenty) gmina zleciła realizację tego zadania. W przypadku gdy 

wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w 
We wstępie autorzy Ustawy uzasadniają motywy jej uchwalenia. ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej. Praca z 
Została ona stworzona dla dobra dzieci, które potrzebują rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 1) konsultacji i 
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych; które potrzebują poradnictwa specjalistycznego; 2) terapii i mediacji; 3) usług dla 
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 4) 
w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 5) 
dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich 
dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami 
naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. Praca z rodziną jest 
w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 
rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu poza rodziną.
dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być Art. 11. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie 
osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
pracujących z dziećmi i rodzicami. opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w 

tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w 
DZIAŁ I ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po dokonaniu 
W art.1 Ustawa określa: 1) zasady i formy wspierania rodziny analizy sytuacji rodziny pracownik socjalny przeprowadzający 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy 
wychowawczych; 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.
oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków; 3) Art. 12.  Asystentem rodziny może być osoba, która posiada 
zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, 
systemu pieczy zastępczej; 4) zasady finansowania wspierania socjologia, nauka o rodzinie lub praca socjalna albo wykształcenie 
rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5) zadania w zakresie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu 
postępowania adopcyjnego. pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentuje co najmniej roczny 
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie jest i nie była pozbawiona 
opiekuńczo -wychowawczych to zespół planowych działań władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek 
tych funkcji. alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym 
mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania skarbowe.
przez rodziców. Art. 14. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej 
Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu Art. 15. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 
terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z 
systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 
organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 
wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 
interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w 
podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania pieczy zastępczej; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
Art. 3. 1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji rodz inom w rozwiązywan iu  p rob lemów soc ja lnych ,  
pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; wspieranie 
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej, aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków rodzin do 
realizujących go w szczególności we współpracy ze środowiskiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w 
lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, 
związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 
Art. 4. Stosując ustawę należy mieć na względzie podmiotowość rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie 
dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do: wychowania w rodzinie (w wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną); do opieki i psychoedukacyjnych; podejmowanie działań interwencyjnych i 
wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej (jeśli jest to zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 
zgodne z dobrem dziecka); powrotu do rodziny; utrzymywania prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla 
osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z 
których sąd zakazał takich kontaktów; stabilnego środowiska rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej 
wychowawczego; kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i niż co pół roku; monitorowanie funkcjonowania rodziny po 
przekonań oraz zabawy i wypoczynku; pomocy w przygotowaniu do zakończeniu pracy z rodziną; 
samodzielnego życia; ochrony przed arbitralną lub bezprawną Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań 
ingerencją w życie dziecka; informacji i wyrażania opinii w sprawach, mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a 
które go dotyczą (odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości); także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Liczba 
ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie 
poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; dostępu do prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności 
informacji dotyczących jego pochodzenia. wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
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Miejscowość Data Godzina Miejsce szczepienia 

Lek. wet. Hubert Bojek

Bór 11 kwietnia 16.30-17.00 Mieczysław Andryskowski 

Łączki 11 kwietnia 17.00-17.30 Eugeniusz Tesmer

Szopa 12 kwietnia 17.00-18.00 Roman Grzenkowicz

Bącka Huta 13 kwietnia 17.00-18.00 Ryszard Klinkosz

Wygoda 16 kwietnia 17.00-17.20 Tadeusz Rompa

Mojuszewska Huta 16 kwietnia 17.30-18.30 Andrzej Kąkol

Patoki 17 kwietnia 17.00-18.00 Brunon Klasa

Lisie Jamy 18 kwietnia 17.00-17.45 Ludwika Meronk

Długi Kierz 19 kwietnia 17.00-17.45 Andrzej Butowski

18.00-18.30 Zbigniew Kąkol

Borowy Las 20 kwietnia 17.00-17.30 Józef Cyman

17.40-18.00 Tomasz Massowa

Kamionka 20 kwietnia 18.15-18.30 Leśniczówka

Rębienica 23 kwietnia 17.00-18.00 Józef Damaszk

Sierakowska Huta 24 kwietnia 17.00-18.00 Zenon Skrzypkowski

Jelonko 24 kwietnia 18.00-18.30 Jerzy Klasa

Welk 24 kwietnia 18.40-19.00 Józef Karkowski

Stara Maszyna 25 kwietnia 17.00-17.20 Leon Lica

Mrozy 25 kwietnia 17.30-18.00 Edmund Król

Szklana i Przylesie 26 kwietnia 17.00-18.00 Grażyna Warmowska

Bukowo 27 kwietnia 17.00-17.30 Stanisław Baranowski

Kokwino 27 kwietnia 17.30-18.00 Andrzej Grzenkowicz

Dąbrowa 30 kwietnia 17.00-17.45 Mieczysław Płotka

Puzdrowo 4 maja 17.00-18.00 Antoni Reszka

Moczydło 4 maja 18.15-18.45 Albert Szulfer

Lek. wet. Michał Bernard

Sierakowice 4 maja 8.00-16.00 Lecznica, ul..Kartuska 27 

5 maja 8.00-14.00 Lecznica, ul..Kartuska 27

Poręby 7 maja 14.00-14.30 Edmund Grzenkowicz

Karczewko 7 maja 14.30-15.00 Stanisław Cirocki

Migi 7 maja 15.00-15.30 Andrzej Krefta

Ciechomie 8 maja 14.00-14.30 Edmund Gojtowski

Pałubice 8 maja 14.30-15.00 Stanisław Bojanowski

15.00-15.30  Maria Szymichowska

Skrzeszewo 8 maja 15.45-16.30 Marcin Szwaba

16.30-17.00 Zenon Majkowski

Dolina Jadwigi 9 maja 14.30-15.00 Bolesław Tesmer

Smolniki 9 maja 15.00-15.30 Eugeniusz Olejnik

15.30-16.00 Marek Bojanowski

Załakowo
 

11 maja 
 
 

12.00-12.45 Ryszard Toruńczak

12.45-13.30 Jan Grzenkowicz

13.30-14.15 Stanisław Zieliński

14.15-15.00 Dariusz Gosz

15.00-15.30 Mieczysław Wenta

Leszczynki 15 maja 13.00-13.45 Stanisław Zaworski

13.45-14.30 Jacek Woźniak

Nowa Ameryka 15 maja 14.30-15.00 Aniela Maszk

15.00-16.00 Teresa Ulemberg

Kamienica
Królewska
 

19 maja 
 
 
 

11.00-12.00 Stanisław Baranowski

12.00-13.00 Bożena Szyca

13.00-13.30 Czesław Czylkowski

13.30-14.00 Leśniczówka Niepoczołowice

14.00-15.00 Mieczysław Lipkowski

Lek. wet. Andrzej Kowalewski

Mojusz 16 kwietnia 10.00-11.00 Jan Sikora

Janowo 16 kwietnia 11.30-12.00 Zbigniew Leyk

Lemany 17 kwietnia 12.00-12.45 Eugeniusz Syldatk

Stara Huta 17 kwietnia 13.15-14.00 Bogdan Syldatk

Gowidlino 17 kwietnia 14.30-15.30 Stanisław Cybulla

Paczewo wyb. 18 kwietnia 10.00-10.30 Elżbieta Petta

Paczewo 18 kwietnia 11.00-11.45 Gerard Landowski

18 kwietnia 12.00-12.50 Halina Miotk

18 kwietnia 13.00-13.30 Zbigniew Płotka

Karłowo 19 kwietnia 10.00-10.50 Jan Złoch

Tuchlino 19 kwietnia 11.00-12.00 Jadwiga Labuda

Tuchlino wyb. 19 kwietnia 12.30-13.00 Bernadeta Mielewczyk

Tuchlinek 20 kwietnia 10.00-10.50 Marcin Lis

Kujaty 20 kwietnia 11.00-11.45 Kazimierz Olszewski

Zarębiska 20 kwietnia 12.00-12.30 Kazimierz Pranczk

Łyśniewo 21 kwietnia 10.00-11.00 Jan Dawidowski

Łyśniewo wyb. 21 kwietnia 11.30-12.00 Jan Franciszek Lis

Kowale 21 kwietnia 12.30-13.00 Kazimierz Pawelczyk

Sierakowice 4 maja 9.00-17.00 Gabinet Weterynaryjny,
ul..Słupska 27

5 maja 9.00-15.00 Gabinet Weterynaryjny,
ul.. Słupska 27

Rozdział 3 - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
Art. 18. W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i 
wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia 
dziennego może być prowadzona w formie: 1) opiekuńczej, w tym 
kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 2) 
specjalistycznej; 3) pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę. W placówce wsparcia dziennego w tym samym 
czasie może przebywać nie więcej niż 30 dzieci. Pod opieką jednego 
wychowawcy w tym samym czasie możne przebywać nie więcej niż 
15 dzieci.
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych może ona zostać objęta 
pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej 
może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
DZIAŁ III - piecza zastępcza.
Pieczę zastępczą organizuje powiat i jest ona sprawowana w formie 
rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy 
zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 
DZIAŁ VI - zadania administracji publicznej w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Art. 176. Do zadań własnych gminy należy: 1) opracowanie i 
realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 2) 
tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 
rodziny; 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w 
tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną 
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych; (...) 5) współfinansowanie pobytu dziecka w 
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – 
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 6) 
sporządzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych z zakresu 
wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu 
wojewodzie; 7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny 
zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy.
Art. 177.Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę należy wykonywanie zadań 
wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania 
rodziny. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.
Art. 178. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, pracownika 
urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz 
wydawania w tych sprawach decyzji.
Art. 179. W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa 
radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją 
zadań. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, uchwala gminne  
programy wspierania rodziny.
Art.. 251. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z 
wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

 

  W kwietniu rozpoczynają się w 
naszej gminie obowiązkowe 
szczepienia psów przeciw 
w ś c i e k l i ź n i e .  Z g o d n i e  z  
obowiązu jącym prawem 
właściciel psa ma obowiązek 
corocznie szczepić zwierzę 
p r z e c i w k o  w ś c i e k l i ź n i e .  
Choroba ta jest niebezpieczna 
nie tylko dla zwierząt, ale także 
dla ludzi. Koszt szczepienia wynosi 25 złotych. Weterynarz 
dokonujący szczepień wystawia odpowiednie 
zaświadczenie, które właściciel psa jest zobowiązany 
okazać odpowiednim służbom, np. funkcjonariuszom 
policji.

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie 
w roku 2012 przedstawiony został w tabeli obok.

Harmonogram obowiązkowych 
szczepień psów
przeciw wściekliźnie



23

Urodziny dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Ci życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Ci słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Babci przeznaczone.

Wszystkiego najlepszego w 
dniu urodzin dla prababci 
Benigdy Myszk życzą 
prawnuczki Zuzia i Zosia.

ź Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy W trakcie koncertu będzie można usłyszeć 
Sierakowice oraz Gminny Ośrodek Kultury utwory: Celine Dion, Whitney Houston, Andrei 
zapraszają na IV Pokaz Stołu Wielkanocnego i Bocellego, Franka Sinatry, a także hity filmowe, 
Świąteczny Kiermasz Wielkanocny, które odbędą musicalowe w wykonaniu znakomitego 
się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia w godzinach saksofonisty Adama Wojtasika
10.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Sierakowicach. ź XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 

„Kaszëbskô Bina” -„O Złotą Maskę”
ź Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl 20 kwietnia (piątek), godz. 10.00 w sali Szkoły 
„Lekcja pokory” z okazji 7. rocznicy śmierci Podstawowej w Mojuszu
błogosławionego Jana Pawła II. Przedstawienie Organizatorzy: Starostwo Powiatowe, Gmina 
odbędzie się 1 kwietnia, godz. 16.00 (Niedziela Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w 
Palmowa) w drewnianym zabytkowym kościele w Sierakowicach.
Sierakowicach. 

ź Pola Nadziei - akcja charytatywna „Żonkil 
ź Otwarcie wystawy pt. „Ostańce próśb” Muzeum Kwiatem Nadziei Dla Hospicjum” 
Narodowego w Gdańsku, 11 kwietnia (środa), 22 kwietnia (niedziela) w godz. 14.00 –18.00 w 
godz. 14.00 w drewnianym zabytkowym kościele d r e w n i a n y m  z a b y t k o w y m  k o ś c i e l e  w  
w Sierakowicach. Wystawa czynna do 15 maja Sierakowicach
(poniedziałek i sobota nieczynne, w pozostałe dni Organizatorzy:
od 10.00 do 14.00). Kartuskie Hospicjum Domowe Caritas,
Wystawa fotograficzna i multimedialna pt. Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach,
„Ostańce próśb” przedstawia norweskie kościoły Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
stavkirke, islandzkie kościoły farmerskie oraz Centrum Kultury "Kaszubski Dwór” w Kartuzach
kapliczki kaszubskie.

ź Gminny Ośrodek Kultury i „Dworek na Błotach” 
ź We wtorek 17 kwietnia w zabytkowym kościele zapraszają na Rajd NORDIC WALKING – „Spacer 
św. Marcina w Sierakowicach odbędą się gminne aktywnym sposobem na zdrowie” dnia 27 
eliminacje konkursu recytatorskiego „Rodnô kwietnia (piątek), godz. 10.00 
Mowa”: Trasa Nr 3 Nordic Walking Załakowo (parking przy 
godz. 10.00 - grupa przedszkolna i uczniowie klas I- Dworku na Błotach)
III Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
godz. 11.00 - uczniowie klas IV-VI kijów Nordic Walking po wcześniejszym zgłoszeniu 
godz. 13.00 - uczniowie gimnazjów i szkół u organizatorów, tel. 58 681 62 14.
ponadgimnazjalnych

ź WARSZTATY HIP –HOP odbędą się 28-29 kwietnia 
ź Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na koncert w Szkole Podstawowej w Sierakowicach.
„AMIGOS PARA SIEMPRE” 21 kwietnia (sobota), Prowadzący: Jakub Gręda
godz. 19.00 w „Dworku na Błotach” w Załakowie. Koszt warsztatów 40 zł
WSTĘP WOLNY Organizatorzy:
Zainteresowanych udziałem w koncercie prosimy Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
o kontakt i odbiór kart wstępu:

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 

Koordynator: Edyta Gawin tel. kom. 607 899 129
Sierakowice, tel. 58 681 62 14.

Kalendarz imprez kulturalnych
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Bukiet najwspanialszych życzeń:
uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej 
pomyślności.
Serdeczne życzenia dla Elżbiety Lejk, która 31 marca obchodzi 
urodziny od rodziny Mielewczyk

Dla wszystkich Józefów z sołectwa Mojusz moc 
najserdeczniejszych życzeń: w dniu Waszych imienin, w dniu 
Waszego święta, życzymy wiele zdrowia i miłości, radości i 
uśmiechu losu.  
Szczególne życzenia kierujemy także do Józefa Rejter z okazji 
80. rocznicy urodzin – Rada Sołecka i mieszkańcy sołectwa 
Mojusz.

Z okazji imienin życzenia zdrowia, szczęścia i 
pomyślności dla Józefa Witosa składają Rada Sołecka i 
mieszkańcy sołectwa Mojusz 
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GKS Sierowice walczy o patronat Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
szkółki Ajax Amsterdam Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Podsumowanie Konkursu Fotograficznego 
im. Edmunda Peplińskiego pt. „Życie Gminy 
Sierakowice”

 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Gminny Klub Sportowy Sierakowice walczy o 
Pożarniczej miały miejsce dwudziestego drugiego nagrody w konkursie organizowanym przez firmę 
lutego w strażnicy OSP w Sierakowicach. Wzięło w Nivea. Nagrodą główną jest dostęp do programu 
nich udział 42 uczniów z niemal wszystkich szkół w szkoleniowego Ajaksu Amsterdam. Głosowanie 
gminie.rozpoczęło się 1 marca, a głosy można oddawać 

codziennie do 17 czerwca 2012 r. Zagłosuj na GKS 
Eliminacje przebiegały dwuetapowo. Najpierw Sierakowice:
uczestnicy pisali testy o różnym dla trzech kategorii  http://www.szkolkinivea.pl/nursery/34.html.
wiekowych stopniu trudności. Testy wyłoniły 
najlepszych, którzy odpowiadali na serie pytań 

I Etap komisji konkursowej. Uczniowie wykazali się dużą 
Sto szkół/klubów, które zdobędą największą liczbę wiedzą specjalistyczną. Pytania, na które znali 
punktów w głosowaniu internautów, zostanie odpowiedzi, dotyczyły zasad funkcjonowania straży 
objętych patronatem Szkółek Piłkarskich NIVEA i pożarnej, zasad zachowania w przypadku 
otrzyma dostęp do wersji on-line programu zagrożenia i wymagań wynikających z przepisów 
szkoleniowego Akademii Ajax Amsterdam. przeciwpożarowych. Pytania dotyczyły także historii 
Wyznaczeni do koordynacji projektu trenerzy PSP i OSP. 
odbędą czterodniowe szkolenie prowadzone przez   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
specjalistów z Akademii Ajax Amsterdam. W ramach komisja, w której zasiedli przedstawiciele Państwowej 
nagrody każda ze stu szkół/klubów otrzyma również Straży Pożarnej w Kartuzach oraz Zarządu Gminnego 
koszulki dla zawodników oraz pakiet sprzętu OSP. O sprawną organizację eliminacji zadbał Adam 
sportowego niezbędny do przeprowadzenia Wróblewski – inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony 
programu szkolenia Akademii Ajax Amsterdam przeciwpożarowej sierakowickiego urzędu. 
(bramki, piłki, reboundery, pachołki, stopery, 

 Po drugim etapie konkursu komisja wyłoniła 
magnetyczne tablice dla trenerów i inne).

finalistów. W kategorii szkół podstawowych pierwsze i 
drugie miejsce zajęły uczennice szkoły w Łyśniewie: 

II Etap
Katarzyna Cirocka i Żaneta Bojanowska, natomiast 

Dziesięć szkółek, które zdobędą największą ilość trzecie miejsce zajął Patryk Skrzypkowski ze szkoły w 
punktów za prowadzenie treningów zgodnie z Jelonku. Najlepsi wśród gimnazjalistów okazali się: 
programem t ren ingowym Akademi i  A jax  Paweł Wróblewski, Michał Woźniak i Adrian 
Amsterdam oraz aktywne zdawanie relacji z postępu Felskowski. Chłopcy są uczniami gimnazjum w 
zawodników na profilu szkółki, zostanie zaproszonych Sierakowicach. Spośród reprezentantów Zespołu 
do udziału w Turnieju Szkółek Piłkarskich NIVEA w Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
czerwcu 2013 r. Każda z nich będzie mogła wystawić pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Krefta, drugie 
do turnieju jedną drużynę w każdej z trzech kategorii miejsce należało do Alicji Cirockiej, a trzecie – do 
wiekowych chłopców i dziewczynek. Sześć Eryka Witt. 
zwycięskich drużyn turnieju wraz z trenerami wyjedzie 
na letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do 
Amsterdamu.
Za zdobyte punkty zostaną również przyznane 
dodatkowe nagrody w postaci voucherów 
uprawniających do nabycia sprzętu sportowego 
oraz  akcesor iów dostępnych w sk lep iku 
internetowym w serwisie.

M.. Wnuk-Lipiński

 Dnia 12 marca w gimnazjum w Sierakowicach 
odbyło się podsumowanie ogłoszonego w roku 2011 
Konkursu Fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego 
pt. „Życie Gminy Sierakowice” w pięciu kategoriach: 
historia, przyroda, kultura, gospodarka i sfera 

 Laureaci oprócz dyplomów otrzymali cenne społeczna gminy. Do konkursu przystąpiło 6 
nagrody: mini wieże, nawigacje GPS i odtwarzacze uczestników, którzy zgłosili łącznie 42 zdjęcia. Konkurs 
mp4 ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. został ogłoszony pod patronatem Wójta Gminy 
Nagrody wręczali: Edmund Kwidziński – komendant Sierakowice Tadeusza Kobieli, który wręczył 
powiatowy PSP i Jacek Mazur – dyrektor Zespołu zwycięzcom nagrody książkowe, a finansową 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.  GRAND PRIX – zgodnie z regulaminem Konkursu. Na 

uroczyste spotkanie z wręczeniem nagród przybyło 
AKok. 60 osób.
Foto: Adam Wróblewski

Aleksandra Gliszczyńska 

Najlepsi gimnazjaliści
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4. Powiatowy Konkurs Tańca Just Dance

Zakładowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej

Od czterech lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Sierakowicach jest gospodarzem powiatowego 
konkursu tanecznego pod nazwą You Can Dance. W 
tym roku taneczne show miało miejsce 29 lutego, a 
organizatorzy zmienili nazwę imprezy na Just Dance. 

W rywalizacji wzięły udział grupy taneczne z sześciu 
szkół. Gimnazja reprezentowali 
uczniowie ze Stężycy, Żukowa i 
Kamien icy  K ró lewsk ie j .  W  
k a t e g o r i i  s z k ó ł  
ponadgimnazjalnych wystąpili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Klejna 
u c z n i o w i e  I  L i c e u m  Dachy.
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o  w  

  Zespoły podczas rywalizacji zagrały systemem K a r t u z a c h ,  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
„każdy z każdym”. Już po pierwszych meczach Z a w o d o w y c h  i  
zauważyć można było, że do grona faworytów O g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  w  
turnieju zaliczyć należy team Budowlańców oraz Kartuzach oraz reprezentacja 
pracowników firmy ELWOZ. W bezpośredniej gospodarzy konkursu – uczniowie 
rywalizacji tych drużyn padł wynik remisowy, co ZSP Sierakowice.
spowodowało, że przy zwycięstwie tych drużyn w 
pozostałych meczach o końcowej sytuacji w tabeli 

Występy tancerzy oceniało profesjonalne jury, w decydowała różnica bramek, która wyszła na 
którym zasiadły instruktorki tańca i choreografki z korzyść Budowlańców i to im przypadło zwycięstwo 
długoletnim doświadczeniem: Iwona Laska, Edyta w turnieju, zaś miejsce drugie drużynie ELWOZ-u. O 
Gawin i Irena Warmowska. A ocena utalentowanych ostatnie miejsce na podium walczyły 3 zespoły 
uczniów nie była zapewne łatwa. Dynamiczna (Wodociągi, Klejna Dachy, Policja), wśród których 
muzyka i nowoczesne układy choreograficzne podobnie jak rok temu najlepszy okazał się zespół 
wzbudziły duży zachwyt zarówno Policji. A zeszłoroczny mistrz, no cóż? Tylko dobrze się 
komisji jak i publiczności. bawił.

  Najlepsze zespoły otrzymały ekskluzywne puchary, 
Oczekiwanie na werdykt jury umiliły zaś pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe 
występy grup tanecznych i  statuetki ufundowane przez Wójta Gminy 
utalentowanych uczniów ZSP – Sierakowice
wokal i s tk i  Joanny Formel i  i  
akordeonisty Wojciecha Złocha. 

Klasyfikacja Końcowa:
Prawdziwą gwiazdą tego dnia był 

1. Budowlańcy Puzdrowojednak dziecięcy zespół „Paradise” 
2. ELWOZz Karsina. Tuż po nich zatańczyli 
3. Policjachłopcy z „Jump Style Team 
4. WodociągiGdańsk”. 
5. Klejna Dachy
6. Hydro-SerwisPo pozakonkursowych pokazach przewodnicząca 

komisji Iwona Laska przedstawiła wyniki tanecznego 
show. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze Przyznano także nagrody indywidualne dla 
miejsce zajęła grupa „Hybrids” z Kamienicy najlepszego bramkarza – został nim Robert Reclaf 
Królewskiej. Warto dodać, że jest to już drugie (ELWOZ) oraz najlepszego zawodnika - Krzysztofa 
zwycięstwo tej szkoły w konkursie. W ubiegłym roku Sildatka (Wodociągi).
także zajęła pierwsze miejsce. Na drugim miejscu 
uplasowała się grupa „Pickpockets” z Gimnazjum nr Marcin Rompa
2 w Żukowie, a na trzecim – grupa „Hot” ze Stężycy. W 
drugiej kategorii – szkół ponadgimnazjalnych – 
pierwsze miejsce zajęła grupa „Vank” z ZSZiO w 
Kartuzach, drugie – grupa gospodarzy, czyli ZSP w 
Sierakowicach, a trzecie – grupa „Klasztorna” z I LO w 
Kartuzach. 

AK, foto: AK

Dnia 4 marca 2012 r. w hali sportowej Gimnazjum w 
Sierakowicach rozegrany został II Zakładowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej. Do rywalizacji zgłosiło się sześć 
zakładów pracy z terenu gminy Sierakowice: Elwoz, 
Budowlańcy Puzdrowo, Hydro-Serwis, Policja, 

Grupa „Vank”
z ZSZiO w Kartuzach

Zespół taneczny
„Paradise” z Karsina

Krzysztof Sildatk
- najlepszy zawodnik turnieju



26 03 (260) marzec 2012

Walne zebranie sprawozdawczo- Finał Halowej Ligi Piłki Nożnej im. 
w y b o r c z e  G m i n n e g o  K l u b u  Tadeusza Wesółki Sierakowice 
Sportowego „Sierakowice” 2011/2012

Murkaz Paczewo zwycięzcą
  W dniu 17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Sierakowicach odbyło się walne zebranie D w u d z i e s t e g o  

szóstego lutego sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Klubu 
z a k o ń c z y ł y  s i ę  Sportowego „Sierakowice”. 
rozgrywki 16. edycji   W pierwszej części zebrania przewodniczący - 
Ligi Halowej Piłki 

wiceprezes Klubu Maciej Lewandowski - przedstawił 
N o ż n e j  i m .  

zebranym sprawozdanie z działalności klubu, stan Tadeusza Wesółki 
finansów za 2011 rok, planowane wpływy na 2012 rok w Sierakowicach. 
oraz plan imprez na 2012 rok. W trakcie dyskusji W  m e c z a c h  
poruszono wiele tematów nurtujących członków f i n a ł o w y c h  

u z y s k a n o  klubu, zwłaszcza dotyczących sytuacji, w jakiej 
n a s t ę p u j ą c e  znalazł się klub w ostatnim okresie czasu. Po burzliwej 
wyniki: dyskusji przegłosowano uchwały, które zostały 
- w meczu o VII - VIII przyjęte przez zebranych. 
miejsce: Formella Elewacje Staniszewo - Jarki 
Sierakowice 3 : 2;
- w meczu o V - VI miejsce: Dossche - Kamieniarstwoart 
Puzdrowo:1 : 7;
- w meczu o III - IV miejsce: Bank Spółdzielczy Sierakowice 
- Nikoś-Mal Sierakowice  4 : 2;
- w meczu o I - II miejsce: Murkaz Paczewo - EKO - DOM 
Łebunia 2 : 1.

Klasyfikacja końcowa drużyn:
I miejsce - MURKAZ Paczewo 
II miejsce - EKO - DOM Łebunia
III miejsce - BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice 
IV miejsce - NIKOŚ - MAL Sierakowice
V miejsce - KAMIENIARSTWOART Puzdrowo    
VI miejsce - DOSSCHE
VII miejsce - FORMELLA Elewacje Staniszewo
VIII miejsce - JARKI Sierakowice
IX miejsce - RULIS Staniszewo
X miejsce - GAWITH TEAM 

  W drugiej części zebrania dokonano wyboru Wyróżnienie Fair Play otrzymał zespół Formella 
Elewacje Staniszewo. Wyróżnienia w kategorii ODKRYCIE nowych władz Klubu GKS Sierakowice na kolejne 
LIGI odebrał Mateusz Okroj (Formella Elewacje cztery lata. Prezesem Klubu został wieloletni działacz 
Staniszewo), w klasyfikacji NAJLEPSZY BRAMKARZ – Waldemar Formela. Zarząd Klubu tworzą: Maciej 
KacperFalkowski (Murkaz Paczewo), natomiast w Lewandowski i Marian Wnuk-Lipiński – wiceprezesi, 
klasyfikacji NAJLEPSZY STRZELEC – Artur Formela (BS 

Zbigniew Szramka – sekretarz oraz Jacek Warmowski, Sierakowice). Najlepszym zawodnikiem ligi został Tomasz 
Janusz Byczkowski i Krystian Gilmajster – członkowie Piekarski (Murkaz Paczewo). 
zarządu. Komisję rewizyjną reprezentują: Grzegorz Organizatorzy składają podziękowania wszystkim 
Lewna – przewodniczący, Rafał Gliszczyński i Dariusz drużynom za sportową rywalizację oraz kibicom za 
Borecki – członkowie. aktywne uczestnictwo w organizowanej lidze halowej i 

zapraszają na kolejne rozgrywki w przyszłym roku.  Na zakończenie zebrania zarząd Klubu złożył 
podziękowania wszystkim wspierającym działalność 

Waldemar Formela klubu:
Foto: nadesłane- GMINIE SIERAKOWICE

- BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU w Sierakowicach  
- Firmie ELWOZ Szklana    
- Firmie PPHU TED Pana Tadeusza Parackiego 
- Firmie DRYWA Pana Andrzeja Drywy    
- Firmie LIS
- Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w 
Sierakowicach         
- Firmie PIANPUR

Podziękowania otrzymali także działacze Klubu, 
m.in.: Kazimierz Lawrenc, Zbigniew Syldatk, Jarosław 
Lica, Ryszard Mróz, Seweryn Stencel, Maciej Wolski, 
Jarosław Węsierski i wielu innych.  

Zarząd Klubu GKS
Foto: nadesłane
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Ogłoszenia drobne

Skupuję stare auta krajowe i 
zagraniczne do 1000 zł, kom. 
603 748 535

Wydzierżawię dużą działkę 5000 m lub połowę na działalność. 
Wszystkie media na działce (prąd, woda) przy głównej trasie 
(działka ogrodzona). Wjazd na działkę od głównej trasy 211 koło 
Sierakowic, kom. 603 748 535

Wynajmę:

Dwa pomieszczenia o powierzchni 
30m2 i 100m2 w dobrej lokalizacji w 
Sierakowicach, tel. 509 395 161.

Usługi:

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

Rodzinny dom pomocy w Sierakowicach oferuje 
całodobową, dzienną i profesjonalną opiekę nad 
osobami starszymi. Serdecznie zapraszamy.
Tel. kontaktowy: 504 246 860 i 504 258 077

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

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. 
oraz catering, menu według gustu klienta,
tel. 666 097 632

Sprzedam lub wynajmę dwa połączone mieszkania (razem lub 
osobno) w Sierakowicach o powierzchni całkowitej 123 m2, 3 
sypialnie, duży salon, duża wyposażona kuchnia, tel. 609 449 566

Wynajmę mieszkanie w Sierakowicach, 3 
pokoje, duża kuchnia, tel. 609 449 566

Urząd Gminy w Sierakowicach organizuje w dniach: 9, 10 i 
1 1  m a j a  2 0 1 2  r .  ó r k ę  z u ż y t y c h  s p r z ę t ó w  
wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych z terenu 
naszej gminy według następującego harmonogramu:

Na terenie Sierakowic odpady będą odbierane 
bezpośrednio z posesji. Odpady należy wystawić przed 
posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.
W sołectwach osoby mające tego typu odpady powinny 
zgromadzić je w miejscu wyznaczonym przez sołtysa, na 
dzień przed zbiórką.
Zbiórka dotyczy niepotrzebnych i zniszczonych rzeczy 
wielkogabarytowych np.: opony, telewizory, komputery, 
monitory, lodówki, drobny sprzęt elektryczny, wanny, 
pralki, kuchenki, zlewy, fotele, meble, wiadra, itp.
Wystawka nie dotyczy bieżących śmieci domowych i 
gruzu. Wystawione przedmioty zostaną zabrane przez 
firmę wywozową, na koszt Gminy.



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i  Rozw i ą zy wa n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach  
uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, 
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak, Urząd Gminy pokój 316,  
t e l .  5 8  6 8 1  9 5  4 1 ,  e - m a i l :  
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 
8.30 – 14.00 i w piątki w godz. 16.00 – 
18.00

G r u p a  w s p a r c i a  d l a  
współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 
12.00

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Pogoda Ducha” w Sierakowicach 
zaprasza na mityngi osoby, które chcą 
zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w 
każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 
w budynku Domu Katolickiego w 
Sierakowicach ul. ks. B.Łosińskiego 
(na piętrze).

Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego 
u d z i e l a  b e z p ł a t n i e  m e c e n a s  
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy 
ostatni piątek miesiąca od godziny 
16:00 do 18:00 w Domu Katolickim 
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w 
Sierakowicach:

27 kwietnia
25 maja
29 czerwca
27 lipca
31 sierpnia
28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediac je  rodz inne  prowadz i  
mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w 
każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 18.00 oraz po telefonicznym 
uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41).


