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Wywiad z Danutą Pioch - 
pełnomocnikiem Wójta Gminy
ds. kaszubskiego   

W spisie powszechnym 228 tysięcy osób zdeklarowało 
tożsamość kaszubską. Jeszcze nigdy w historii Polski nie 
było takiego wyniku i tak znaczna ilość osób nie przyznała 
się do swojego pochodzenia. Być Kaszubą to powód do 
dumy! Przypuszczam, że wzrost poczucia wartości 
Kaszubów i utożsamianie się z kulturą kaszubską i regionem 
jest również Pani udziałem i zasługą. Kreuje Pani i promuje 
to, co piękne i wartościowe w Kaszubach i na Kaszubach.

Zacznijmy od powodu do dumy – niewątpliwie ostatnie 20 
lat jest okresem intensywnego rozwoju Kaszub we 
wszystkich wymiarach. Chyba nigdy dotąd w dziejach 
tego ruchu nie było takiego poruszenia, nigdy nie udało się 
Kaszubom tak wiele osiągnąć. Trzeba stwierdzić, że 
wkroczyliśmy w „złoty wiek”, absolutny renesans 
regionalnych wartości. O takim sukcesie jeszcze nie tak 
dawno mogliśmy tylko skrycie marzyć. Nigdy nie 
wstydziłam się swojej kaszubskości, dlatego dodatkowo 
cieszy mnie nobilitacja, jakiej kaszubszczyzna się 
doczekała. Jeśli w tym wszystkim jest jakaś drobna cząstka i 
moich zasług, tym bardziej jestem dumna. Chciałabym, 
aby wartości mozolnie pielęgnowane przez liczne 
pokolenia przodków, a nie było im łatwo, mogły nie tylko 
trwać, ale rozwijać się i owocować. Zdaje się, że takie czasy 
wreszcie nastały.

kaszubskiego w macierzystej szkole w Mojuszu, a z braku 
Co dzieje się w ruchu kaszubskim, że jest tak popularny, 

materiałów edukacyjnych musiałam po prostu 
akceptowany i tyle ludzi się z nim utożsamia?

przygotowywać je dla siebie i swoich uczniów sama. 
Kolejny raz potwierdziła się zasada, że „potrzeba jest matką 

Od dawna wiadomo, że ludzie są istotami stadnymi. wynalazku”.
Najlepiej czują się w grupie, i chociaż czasami manifestują 
swoją odrębność, to jednak na dłuższą metę nie potrafią 

Kolejne podręczniki pojawiały się już na prośby i monity ze 
żyć w izolacji, bez akceptacji innych. Lubią się zrzeszać, 

strony nauczycieli, którzy po zrealizowaniu jednego roku 
czuć więź, być za siebie odpowiedzialnymi, wspólnie coś 

edukacji z podręcznikiem czekali na kontynuację. Pojawiła 
tworzyć, a potem razem się z tego cieszyć. Zdaje się, że ruch 

się również potrzeba przygotowania podręcznika dla 
kaszubski jest w stanie wszystkie te wartości zapewnić. Ma 

gimnazjum (do tej pory powstał jeden, ale w zamyśle jest 
niespotykanie szerokie pola do popisu, każdy 

cała seria), jak też dla dorosłych (taki skrypt był efektem 
indywidualista może w nim znaleźć ujście dla swoich pasji, a 

współpracy z Akademią Kształcenia Zawodowego i 
ci, którzy lubią pracować zespołowo też mają ku temu 

prowadzenia kursów języka kaszubskiego dla dorosłych).
wszelkie szanse. Niespotykanie dużo jest na tym „zagonie” 
pracy – tej organicznej, i tej u podstaw. Można tu sięgać po 

Wydawcami były różne podmioty: Oficyna Czec ideały, a nawet tam „gdzie wzrok nie sięga”, bo co jeszcze 
Wojciecha Kiedrowskiego, Wydawnictwo Rost E. niedawno wydawało się niemożliwym, ziszcza się na 
Pryczkowskiego, większość jednak pozycji wydało naszych oczach. A nic tak nie uskrzydla jak mozolna praca, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Pierwsze nakłady która daje wymierne efekty - w tym zapewne tkwi 
każdego tytułu zawsze kupowało Ministerstwo Edukacji popularność kaszubskiej idei. 
Narodowej i przekazywało nieodpłatnie do szkół na całych 
Kaszubach. Kolejne wydania tych samych tytułów 

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” drukowane były już komercyjnie. W sumie wszystkich 
czytaliśmy o promocji nowych podręczników do nauki podręczników w kolejnych wydaniach było około 12 
języka kaszubskiego. Nie są to pierwsze podręczniki. tysięcy.
Proszę opowiedzieć o historii podręczników. Jak i przy 
współpracy z kim Pani je wydaje, jaki jest ich nakład? 

Co dzieje się w edukacji kaszubskiej? Jak się rozwija?
Kiedy wydano pierwszy podręcznik? Do czego służą?

Rozwija się niezwykle ekspansywnie. Początkowo, czyli w 
Podręczników powstało do tej pory 6. Co najmniej drugie 

roku 1991, uczyło się j. kaszubskiego zaledwie kilkudziesięciu 
tyle jest w materiałach i czeka na opracowanie. Pierwszy – 

uczniów, a w bieżącym roku szkolnym jest ich już ponad 13 
niemal pionierski (na pewno przygotowywany jako 

tysięcy. Jest to niesamowity skok, choć do ideału wciąż 
pierwszy na Kaszubach podręcznik szkolny, ale nieco 

daleko. Nie tyle chodzi o ilość, co raczej o system, nad 
później wydany od pozycji innego autorstwa) – ukazał się w 

którym od dawna trwają dyskusje. Kaszubi nie
2000 roku. Był efektem wprowadzenia nauki języka 
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dopracowali się jeszcze formuły, która zakładałaby bardzo młody uczeń – sześciolatek – dla którego tak 
edukację każdego kaszubskiego dziecka w rodnej mowie naprawdę nie posiadamy oferty podręcznikowej, bo 
– nadal decydują o tym tylko i wyłącznie, coraz bardziej dotychczasowe pozycje przerastają jego możliwości 
światli, rodzice. Nigdzie też na Kaszubach nie stosuje się percepcyjne. Stworzenie dla niego oferty jest priorytetem 
szerszych formuł nauczania – np. kaszubski nie jest językiem na najbliższe miesiące.
wykładowym ani nie prowadzi  s ię nauczania 
dwujęzycznego (gdzie, co najmniej cztery przedmioty Rada Języka Kaszubskiego – jakie są zadania Rady i na 
wykładane są w dwu językach: polskim i kaszubskim). Mimo czym polega współpraca z Radą Języka Polskiego?
to liczba pobierających naukę systematycznie wzrasta, 
coraz liczniejsze są grupy uczniów w gimnazjach i szkołach Rada Języka Kaszubskiego działa przy Zarządzie Głównym 
ponadgimnazjalnych, młodzież przystępuje do matury w Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Została powołana 
tym języku, Uniwersytet Gdański oferuje kontynuację Uchwałą nr 14 Rady Naczelnej ZKP z dnia 26 sierpnia 2006 
edukacji na specjalności kaszubistycznej. Zatem edukacja roku. Wśród wielu zadań tego organu znalazły się m.. in.: 
kaszubska jest reprezentowana na wszystkich etapach standaryzowanie j. kaszubskiego, monitorowanie jego 
nauczania. rozwoju, wypowiadanie się w sprawach polityki językowej 

Zrzeszenia, wydawanie opini i  nt. wydawnictw, 
Czy język kaszubski się rozwija? Czy staje się coraz przygotowywanie ekspertyz językowych, współpraca z 
bogatszy? organami administracji.

Kaszubszczyzna wkroczyła nie tylko do szkół. Od dość Pierwsze kroki RJK stawiane były na wzór starszej siostry – 
dawna jest obecna w Kościele (nawet wcześniej niż w Rady Języka Polskiego. Z doświadczeń tejże zostały 
szkole – bo już w latach osiemdziesiątych została zaczerpnięte wzorce działań. Ostatnio została nawiązana 
odprawiona pierwsza msza z kaszubskimi elementami w ś c i ś l e j s z a  w s p ó ł p r a c a  p o m i ę d z y  o r g a n a m i .  
kościele na Wygodzie). Ten fakt pociągnął za sobą Przedstawiciele RJK uczestniczyli w obradach RJP, 
konieczność przygotowania kolejnych przekładów Biblii, przedstawiając podczas spotkania informacje o własnych 
tekstów liturgicznych, modlitewników – stał się zatem dokonaniach. W czerwcu spodziewana jest rewizyta 
impulsem do tworzenia słownictwa religijnego. Edukacyjny przedstawicieli RJP na Kaszubach .
boom z kolei stał się przyczynkiem do ekspansywnego Powstało nowe stowarzyszenie – co sądzi Pani o tym 
rozwoju słownictwa z zakresu wszystkich rodzajów edukacji: stowarzyszeniu, jaka jest Pani opinia.
językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej, 
informatycznej, a nawet ostatnio z zakresu chemii i fizyki. 

Ma Pani na myśli „Kaszubską Jednotę”? Tak, sprawa ta od 
Niezwykłego przyspieszenia nadały językowi media, 

jakiegoś czasu podgrzewa atmosferę w mediach, nie tylko 
codziennie staje on przed nowymi wyzwaniami, a wartki 

regionalnych. No cóż, wszyscy mają prawo do zrzeszania 
nurt życia dyktuje potrzebę lawinowego wręcz tworzenia 

się w dowolnie wybranych stowarzyszeniach. Konstytucja 
neologizmów. Język kaszubski wkracza do wszystkich sfer, 

gwarantuje nam dużo swobód w różnych zakresach, 
ukazują się dwujęzyczne wydawnictwa, pisze się w nich o 

możemy zatem do woli z nich korzystać. Trudno 
wszystkim, i z tym „wszystkim” język musi sobie poradzić – to 

komukolwiek zabronić takich czy innych kroków, 
jest prawdziwy impuls do rozwoju zasobów językowych. 

wykonujemy je na własne życzenie, niekoniecznie zdając 
sobie sprawę dokąd nas zaprowadzą. Często błądzimy i 

Mam przyjemność znać Panią od dawna i z podziwem wykonujemy mnóstwo drobnych kroczków, albo 
patrzę na Pani zaangażowanie w różne dziedziny życia. drepczemy w miejscu, czasami wręcz cofamy się, zanim 
Proszę przybliżyć czytelnikom, jakie funkcje Pani pełni, zrozumiemy cel. Żyjemy w demokracji, gdzie rządzi wola 
oprócz dyrektorowania w Szkole Podstawowej w Mojuszu i większości, a większość Kaszubów nie podziela stanowiska 
funkcji pełnomocnika Wójta Gminy ds. języka „Kaszëbsczi Jednotë”. Według Oliviera Cromwella 
kaszubskiego. „Demokracja to anarchia”. W kaszubskiej demokracji 

właśnie dostaliśmy tego próbkę, mam nadzieję, że 
Zawsze starałam się być aktywna. Mam wrodzone „sprawa kaszubska” wyjdzie z niej obronną ręką, bez 
poczucie obowiązku, które przeradza się bardzo szybko w większego szwanku. 
poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy. Cieszy mnie 
każdy, choćby najmniejszy sukces. Zwykle nie oczekuję Nie sądzę,  aby zamierzonym celem nowego 
wielkich efektów, zakładam, że do celu zmierza się powoli, Stowarzyszenia było dokonanie rozłamu w ZKP, choć 
ale skutecznie. Taka filozofia pomaga w pokonywaniu właśnie tak jest to postrzegane przez wielu obserwatorów. 
trudności, zwyczajnego oporu materii. Wbrew nadanej sobie nazwie, która sugeruje jednoczenie, 

na razie drogi obu stowarzyszeń raczej biegną obok siebie. 
Kiedy i jak to się stało, że z biegiem czasu zostałam Niedomówienia dotyczą sporów terminologicznych, 
trybikiem wielu różnych machin – sama nie wiem. Ktoś natomiast nadrzędne zamierzenia są raczej zbieżne. 
kiedyś stwierdził, że gdy się powie „a” to kolejne litery Szkoda zatem, że w tak małej społeczności dokonują się 
alfabetu same się posypią. Wymienię niektóre z zajęć: kolejne podziały. Pęd do zaznaczania i manifestowania 
redaguję wkładkę edukacyjną „Najô uczba” do indywidualnych postaw względem wspólnych spraw 
Pomeranii, współpracuję z wydawnictwami jako mógłby znajdować rozwiązania na etapie dyskusji, a 
konsultant językowy, jestem rzeczoznawcą MEN ds. niekoniecznie poprzez tworzenie kolejnych organizacji, co 
podręczników do j. kaszubskiego, w obecnej kadencji niewątpliwie osłabi ruch kaszubski, wprowadzi zamęt w 
jestem członkiem Zarządu Głównego Zrzeszenia odbiorze społeczności jako monolitu, doprowadzi też 
Kaszubsko-Pomorskiego odpowiedzialnym za oświatę, zapewne do zawirowań w negocjacjach z organami 
współpracuję z „Wiadomościami Sierakowickimi”, zajmuję państwa w istotnych sprawach. Ten proces zaczął się już w 
się doradztwem dla nauczycieli… innych regionach i w tej chwili trudno im wypracować 

wspólne stanowisko w wielu kwestiach.  
Nad jakimi zagadnieniami obecnie Pani pracuje?

Jak gmina korzysta z ustawy o mniejszościach 
Chciałabym zintensyfikować prace nad kolejnymi narodowych? 
podręcznikami. Wiem, że nauczyciele i uczniowie bardzo 
na nie czekają. Potrzeba wielu różnych materiałów, żeby Możemy być dumni z tego, że żyjemy na terenie gminy, 
zachęcić do przygody z językiem kaszubskim. Po ostatnich która odbierana jest jako typowo kaszubska. Takie zresztą 
eksperymentach edukacyjnych w szkole pojawił się 

c.d.
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mieliśmy też wyniki spisu z 2002 roku, który wcale nie był zostanie uporządkowany przy pomocy Ustawy.
przeprowadzony dla społeczności regionalnych w sposób 
obiektywny. Spośród 43 gmin kaszubskich tylko dziesięciu Gmina Sierakowice dba też o edukację młodego 
udało się obronić swój status i co za tym idzie w pełni pokolenia, w każdej ze szkół uczy się języka kaszubskiego. 
korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie Ustawa. A profity Pod tym względem nasz samorząd należy do czołówki 
gwarantowane tym dokumentem mogą być rozliczne, z kaszubskich gmin.
niektórych już skorzystaliśmy, inne jeszcze są do 
„skonsumowania”. Czy są chętni do nauki języka kaszubskiego?

Zgodnie z ustaleniami Ustawy gmina została wpisana do Są, i z każdym rokiem jest ich więcej. Obserwujemy, że 
rejestru gmin z urzędowym językiem pomocniczym. Jakie dzieci i młodzież zaczynają patrzeć na kaszubszczyznę z 
wynikają z tego korzyści i obowiązki? innej perspektywy, coraz częściej uważają, że jest „trendy” i 

„cool”, co bardzo cieszy. Nie wstydzą się jej, chętnie 
Przepisy zawarte w Ustawie regulują wszelkie prawa  manifestują przynależność, używają regionalnych symboli, 
społeczności regionalnych w Polsce. Oto niektóre z nich: uczestniczą w regionalnych obrzędach, zwyczajach, 
prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk kultywują tradycje, zabierają się do wykonywania 
zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości (też j. tradycyjnego rzemiosła – po prostu zaczynają dostrzegać 
kaszubskiego);  używania swojego języka jako ogromne wartości, jakie niesie kaszubska kultura i język. Do 
pomocniczego przed organami gminy (warunkiem jest co poznawania arkanów języka coraz częściej zabierają się 
najmniej 20% mieszkańców należących do danej też starsi, którzy dotychczas znali go doskonale w mowie, 
mniejszości i wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru trochę gorzej lub wcale w piśmie.
Gmin, w których używany jest język pomocniczy); ustalenia 
we własnym języku nazw miejscowości, obiektów Jest Pani odpowiedzialna z ramienia ZG ZKP za oświatę na 
fizjograficznych, nazw ulic obok tychże nazw ustalonych w Kaszubach. Jakie zadania z tego płyną?
języku polskim (warunek – gmina musi wcześniej zostać 
wpisana do prowadzonego przez ministra właściwego do Zadania są rozliczne. Nawet nie sposób ich tu wszystkich 
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i wymienić. Ściśle współpracuję ze specjalistką ds. oświaty 
etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze używane są (zatrudnioną w Biurze ZKP) Lucyną Radzimińską; 
nazwy w języku mniejszości); prawo do nauki języka podejmujemy kolegialnie sporo decyzji w Zespole ds. 
mniejszości lub w tymże języku; działań wspierających Oświaty; współpracuję z Zespołem orzekającym o 
ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej kwalifikacjach nauczycieli do nauczania j. kaszubskiego. 
mniejszości. Z a d a n i a  o ś w i a t o w e  s ą  n a p r a w d ę  j e d n ą  z  

najobszerniejszych dziedzin działalności  ZKP, od której tak 
W Sierakowicach przygotowania do korzystania z naprawdę zależy przyszłość Kaszub.
przepisów wprowadzonych Ustawą o mniejszościach 
narodowych rozpoczęły się w 2007 roku uchwałą Rady Na jakie przeszkody i kłopoty napotyka Pani w swojej 
Gminy Nr VII/73/07 z dnia 19 czerwca w sprawie wniosku o pracy?
wpisanie gminy Sierakowice do Urzędowego Rejestru 
Gmin, w których jest używany język kaszubski jako język 

Trochę jestem zaniepokojona brakiem czasu na kolejne 
pomocniczy. Odpowiedź nadeszła niebawem – MSWiA 

przedsięwzięcia. Martwi mnie każda konieczność 
poinformowało, że dokonano wpisu gminy Sierakowice do 

wyłączania się z ciekawych działań tylko dlatego, że 
stosownego Rejestru z dniem 23 X 2007 roku.

istnieją ograniczenia czasowe. Innych przeszkód nie widzę. 
Spotykam na swej drodze życzliwych i serdecznych ludzi, a 

Kolejnym przedsięwzięciem RG było podjęcie Uchwały Nr to niesamowicie pomaga.
XXI/215/08 z 16 września 2008 r. w sprawie ustalenia 
dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Sierakowice w 

Pani marzenie?języku pomocniczym kaszubskim. Jej uzupełnieniem były 
dwie kolejne uchwały RG z 21 X 2008 r.: w sprawie Wniosku 

Mam je oczywiście – każdy je ma. Nie będę ich jednak o ustalenie dodatkowych nazw w języku kaszubskim 
upubliczniać. Marzenia trzeba mieć i wierzyć, że prędzej (XXII/234/08) oraz w sprawie Wniosku o wpisanie Gminy 
czy później się spełnią. W piosence „Rzeka marzeń” Sierakowice do Rejestru Gmin, na obszarze których 
zachęcająco brzmią słowa refrenu „Wyciągnij dłonie i używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów 
chwyć marzenia”. Nie wiem, czy jest to aż takie proste, ale fizjograficznych albo ulic (XXII/235/08).
próbować trzeba. Zatem ciągle próbuję i wiele już się 
udało, inne z kolei czekają na realizację. Takie jest ludzkie 1 grudnia 2009 roku MSWiA dokonało wpisu Gminy 
życie, że realizuje się kolejne zamierzenia.Sierakowice do Rejestru Gmin, na obszarze których 

używane są nazwy w języku mniejszości. Jednocześnie 
Czy ma Pani czas dla rodziny? Jak rodzina patrzy na Pani min i s te r ia lna Komis ja  ds .  nazw mie j scowych 
obowiązki?zakwestionowała pisownię trzech nazw miejscowości 

zaproponowaną przez Gminę (Kokwino, Rębienica i 
Myślę, że moja rodzina nie ma większych powodów do Załakowo), dla których dokonano wpisu do Rejestru z 
narzekania. Oczywiście, jestem dość zajęta, ale zawsze dniem 30 IV 2010 roku. Od tej pory rozpoczęły się prace 
dbam o to, by być z każdym w chwilach ważnych, wtedy związane z wyłonieniem wykonawcy oznakowań. Przetarg 
kiedy tego potrzebują. Wspieram ich jak mogę i czuję wygrało Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „Big” 
wsparcie i zrozumienie z ich strony.sp. z o.o. z Ługowa, woj. podlaskie., które wykonało i 

zamontowało tablice.
Dziękuję za rozmowę.

W gminie prowadzi się ogromną ilość działań mających na 
Rozmawiała Maria Karolakcelu wspieranie, ochronę, zachowanie i rozwój kaszubskiej 

tożsamości. Większość działań w tym zakresie z 
powodzeniem od wielu lat wykonuje Gminny Ośrodek 
Kultury, czynił to zresztą od samego początku swego 
istnienia, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się nawet, że kiedyś 
stosunek do społeczności regionalnych i mniejszości 
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Realizacja projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji 
Sierakowice”

Pamiętaj o zgłoszeniu przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Urzędzie 
Gminy!

Widnej Górze wykonawca uporządkował teren i trwają 
przygotowania do odbioru końcowego Stacji Uzdatniania 
Wody, który przewidziany jest również na kwiecień br. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i 
gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji 
Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz Łyśniewo- 
Migi- Poręby- Sierakowie. W miejscowości Poręby trwają 
prace ziemne i montażowe przy zlewni PPO1 i PPO2. 
Dokonano odbioru zlewni PT2 w miejscowości Tuchlino.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska- Załakowo- 
Pałubice. Zakończono prace budowlane na zlewni PK4 w 
miejscowości Pałubice. Trwają prace ziemne i montażowe   Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w 
w miejscowości Kamienica Królewska przy zlewni: PK2, PK1, Sierakowicach przypomina właścicielom nieruchomości, 
PK5 oraz w miejscowości Załakowo przy zlewni PZ1. którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego 
Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z o obowiązku dokonania ich zgłoszenia w tut. Urzędzie. 
przy łączami  i  p r zepompowniami  śc ieków w   Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do 
miejscowościach Widna Góra- Podjazy- Amalka. dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej  
Zakończono budowę zlewni PS3, PS4 oraz PS5 wraz z eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni 
przyłączami na odcinku Widna Góra-Podjazy. Obecnie można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy w terminie 30 dni od 
trwają prace budowlano-montażowe na terenie zlewni dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze 
PS2 w miejscowości Podjazy oraz zlewni PS1 w miejscowości decyzji. Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również 
Amalka. oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie 

zgłoszone.
Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z   Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej 
przy łączami  i  p r zepompowniami  śc ieków w oczyszczalni ścieków dokonuje wójt zgodnie z art. 152-153, 
miejscowościach Borek- Bielawki- Kistowo- Żakowo- art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
Sulęczyno. W marcu br. wykonawca planowo wykonał Ochrony Środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze 
część kanalizacji w miejscowości Żakowo - zlewni zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
kanalizacyjnej przepompowni ścieków PS1. Planowane 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
prace na kwiecień obejmą kanalizację sanitarną zlewni eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839). 
kanalizacyjnej przepompowni PS2, PS4 w Żakowie oraz Przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków 
zlewni kanalizacyjnej przepompowni PS5, PS6 i PS9 w Borku. obciążone jest opłatą skarbową w wysokości 120 zł.

  Dodatkowych informacji na temat wymaganych 
Kontrakt nr 9 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni dokumentów przy zgłaszaniu przydomowej oczyszczalni 
ścieków w Sulęczynie. W marcu br. zakończono roboty ścieków udzielają pracownicy Referatu Ochrony 
żelbetowe reaktora biologicznego i wykonywane są Środowiska, pok. 302 Urzędu Gminy w Sierakowicach przy 
izolacje wodochronne oraz wodoszczelne. Zakończono ul. Lęborskiej 30, pod nr tel. (58) 681-95-42, (58) 681-95-79.
przebudowę zaplecza socjalnego i magazynu PIX w   Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków o 
budynku techniczno-socjalnym, obecnie prowadzone są przepustowości wyższej niż 5 m3 na dobę według ustawy 
prace wykończeniowe. Wykonano konstrukcję zbrojoną Prawo Wodne wykracza poza zwykłe korzystanie z wód i na 
komory żelbetowej krato-piaskownika i płyty punktu jej budowę oraz eksploatację wymagane jest uzyskanie 
zlewnego ścieków dowożonych. pozwolenia wodnoprawnego.

Kontrakt nr 10 Budowa sieci wodociągowej w gminie 
Sulęczyno wraz z rozbudową SUW. W marcu br. 
wykonawca prowadził prace porządkowe oraz uzupełniał 
uzbrojenie i oznakowanie sieci wodociągowej. 
W związku z przedłużającymi się procedurami, czego 
skutkiem jest brak zasilania energetycznego, planowane 
uruchomienie pompowni wody w miejscowości Amalka 
ma nastąpić w kwietniu br. Na terenie ujęcia wody w 

Mariusz Laska
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Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje
Używaj wyobraźni, nie daj się zabić

05 (262) kwiecień 2012

INFORMACJE ROLNICZE

Wnioski o dopłaty obszarowe za rok 2012  rolnicy mogą 
składać w biurze powiatowym ARiMR w Kartuzach
od dnia 15 marca do 15 maja 2012 r.

Wnioski będą przyjmowane przez przedstawiciela 
ARiMR oddziału w Kartuzach w dniach 8 i 14 maja 2012 
r. w godz. 9.00 do 15.00  w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy Sierakowice.

Rozliczenie kwot mlecznych za rok kwotowy 2011/2012 
do 14 maja 2012 r.

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany można składać do 25 czerwca br. do 
ARR w Gdyni
Wymagane dokumenty:
- kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2012 r., 
- faktury za zakup materiału siewnego,
- nr konta bankowego.

Wszelkiej pomocy w powyższych sprawach udzielamy 
w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach

Pod hasłem „Używaj wyobraźni, nie daj się zabić” 
wolontariusze ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Sierakowicach kontynuują realizację 
programu profilaktyki wypadkowej „Bezpieczna młodość, 
bezpieczne wakacje”. Program jest skierowany zarówno 
do gimnazjalistów, jak i najstarszych uczniów szkół 
podstawowych. 

Dwójka wolontariuszy ze SPON – Marzena 
Korzeniewska i Mieczysław Wereda – już od wielu lat 
prowadzą prelekcje dla młodzieży. Na swoich słuchaczy 
wybierają uczniów w wieku 12-15 lat, gdyż według statystyk 
młodzież w tej grupie wiekowej najczęściej ulega różnego 
rodzaju wypadkom, nie tylko komunikacyjnym. 

Celem programu „Bezpieczna młodość, 
wypadek, którego tragiczne konsekwencje są 

bezpieczne wakacje” jest przede wszystkim ostrzeżenie 
nieodwracalne. Uświadamiają młodym ludziom, jak łatwo 

młodych ludzi, że pozornie beztroska i niewinna zabawa 
można stracić zdrowie lub życie. Opowiadają o szoku, jaki 

może zakończyć się tragicznie. Ciepłe słoneczne dni 
przeżywa młody człowiek po wypadku, o długotrwałym 

sprzyjają zwiększonej aktywności fizycznej. Jazda na 
leczeniu i rehabilitacji, o nauce życia na wózku, o 

rowerze czy skuterze, pływanie w jeziorze, skoki do wody – 
codziennych sytuacjach, którym nie można sprostać. Ich 

tak spędzają wiosną i latem wolny czas młodzi ludzie. 
historie są prawdziwe i dlatego trafiają do młodych ludzi. 

Aktywnie, ale nie zawsze bezpiecznie. Do tego dochodzi 
Podczas takich spotkań młodzież ogląda krótki film 

brawura i brak wyobraźni.
przygotowany przez pana Mieczysława. Na film składają 

Wolontariusze, opowiadając własne historie, 
się zdjęcia zestawione na zasadzie kontrastu – radosne, 

przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Są wiarygodni, 
uśmiechnięte twarze dzieci i dorosłych z jednej strony i 

gdyż każde z nich, będąc młodym człowiekiem, przeżyło 
zmiażdżone samochody, rowery, motocykle, a także 
rozpacz i śmierć z drugiej. Młodzież dowiaduje się z filmu, że 
co roku na polskich drogach ginie ok. 6 tys. osób, a 
poszkodowanych w wypadkach zostaje 60 tysięcy. 
Statystyki są przerażające. Nie wszystkim wypadkom można 
zapobiec, ale wielu można uniknąć. Wolontariusze 
zaapelowali do młodych ludzi o rozwagę i używanie 
wyobraźni. Młodzi ludzie powinni nauczyć się także 
asertywności, aby potrafili odmówić np. jazdy z kierowcą, 
który pił alkohol. Tym samym można ocalić swoje zdrowie i 
życie. Wolontariusze zwracają także uwagę na zapinanie 
pasów podczas jazdy samochodem. AR



7

W  S i e r a k o w i c a c h  p o w s t a j e  
skatepark

AR

   Dobra wiadomość dla dzieci i młodzieży z gminy 
Sierakowice. Najprawdopodobniej już w czerwcu, na 
zakończenie roku szkolnego, nowo wybudowany 
skatepark zostanie oddany do użytku młodym 
sportowcom. 

   W ubiegłym roku Gmina Sierakowice dwukrotnie 
ogłaszała przetarg na budowę skateparku, ale niestety 
bezskutecznie. Do postępowania przetargowego nie 
zgłosiła się żadna firma. Zgodnie z ustawą Gmina miała 
zatem prawo do podjęcia innej alternatywy, czyli tzw. 
trybu z wolnej ręki i podjęła negocjacje z firmą M.P.G s.c. 
z siedzibą w Łagiewnikach Nowych (woj. łódzkie). 
   Skatepark jest zlokalizowany w pobliżu Amfiteatru 
Szerokowidze wzdłuż ulicy Przedszkolnej i Kubusia 
Puchatka. Wartość prac budowlanych wynosi 369 tys. zł. 
Na realizację inwestycji Gminie udało się pozyskać 
ponad 197 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 
informuje

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje o 
możliwości składania wniosków o dofinansowanie 
operacji w ramach środków:
- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; 
- podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa;
- ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego 
na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej;
- restrukturyzacja lub reorientacja działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem.
Termin składania wniosków: 15 maja – 20 czerwca 2012 r. 
Szczegółowe informacje na stronie:  
w zakładce Konkursy. 
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje 
do biura LGR Kaszuby w Wieżycy, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz do Punktów 
Konsultacyjnych LGR Kaszuby działających na 
terenach gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju 
Obszarów Rybackich. W celu skorzystania z 
indywidualnych konsultacji w wybranym Punkcie 
Konsultacyjnym należy umówić spotkanie dzwoniąc do 
siedziby LGR Kaszuby pod numer: tel/fax: 58 684 35 80 
lub 530 530 733.

www.lgrkaszuby.pl

Rok Janusza Korczaka

   „Nie ma dzieci – są ludzie” to 
hasło Janusza Korczaka, 
które będzie towarzyszyć 
nam przez cały 2012 rok. 16 
września Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej przyjął uchwałę w 
sprawie ustanowienia roku 
2 0 1 2  R o k i e m  J a n u s z a  
K o r c z a k a .  H o n o r o w y  
patronat nad obchodami 
tych uroczystości objęła 
Pierwsza Dama RP Anna 
Komorowska.
   Janusz Korczak to wyjątkowa postać. Pedagog, literat, 
lekarz, który całe swe życie poświęcił dzieciom. To on 
spowodował dyskusję nad prawami dziecka i domagał się 
równego ich traktowania. Był wierny swym ideałom do 
końca. Zginął w komorze gazowej niemieckiego obozu w 
Treblince wraz ze swymi 192 wychowankami.  
  Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty pragnie 
zachęcić uczniów szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy do włączenia się w te obchody. W tym celu 
zorganizowała trzy konkursy poświęcone postaci tego 
wybitnego polskiego pedagoga: dwa konkursy plastyczne 
i konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. 
Szczegółowe regulaminy znajdują się na stronie 
internetowej szkoły www.sppuzdrowo.internetdsl.pl/ w 
zakładce Rok Korczaka.  
   Finał tych konkursów odbędzie się 31 maja o godzinie 
12.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Emilia Maszke

Foto: Błażej Recław

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Dnia 28.03.2012 zmarła Nasza Ukochana Mama, 
Babcia i Prababcia 
Śp. Helena Wróbel

Składamy serdeczne podziękowania Ks. 
Proboszczowi Jarosławowi Dunajskiemu, Panu 

Organiście, Rodzinie, 
Znajomym, Delegacjom i wszystkim, którzy 

uczestniczyli we Mszy Świętej Pogrzebowej i 
ostatniej drodze dnia 

31.03.2012 r.

Najbliższa Rodzina

Pani Ewie Leszczyńskiej 
szczere wyrazy żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

Składa Rada Sołecka
sołectwa Mojusz z mieszkańcami

AR
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Kampania Odpowiedzialny Kierowca 
2012

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012

Cytat na dziś:
„Szkoła ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o edukację 
przyszłych kierowców. Tylko trzeba mieć dobry pomysł. Im 
ciekawszy pomysł, tym lepsze skutki!”Minione święta wiel-
( Bernadeta Rodak, pedagog szkolny w Gimnazjum nr 6 w kanocne dla wielu 
Tarnowie, woj, małopolskie).osób zapisały s ię 

tragedią wypadków 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:samochodowych i 

śmiercią najbliższych. Kampania Odpowiedzialny Kierowca:
Wypadki i tragedia śmierci wstrząsnęły naszą społecznością. 
Brawurowe prowadzenie motoru lub samochodu przez Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł:
młode osoby, wypadki, w których tracą zdrowie, sprawność 
a nawet życie zmobilizowały nasz samorząd do włączenia Platforma edukacyjna dla nauczycieli:
się w pierwszą edycję ogólnopolskiej kampanii pt. 
Odpowiedzialny Kierowca.

Kampania rozpoczęła się 15 kwietnia, kiedy na M. Karolak
całym świecie obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień 
Trzeźwości. Nasz samorząd jest jedną z 300 gmin w Polsce, 
które przystąpiły do kampanii. Kampanijne zadania 
realizowane będą na wszystkich szczeblach społeczności 
lokalnej. W projekt włączymy szkoły podstawowe,   Nasz samorząd przystąpił do największej ogólnopolskiej 
gimnazjalne i ponadgimnazjalną, a także dorosłych k a m p a n i i  p r o f i l a k t y c z n o -
uczestników ruchu drogowego! edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy 

Kampania Odpowiedzialny Kierowca powstała we Umysł. Kampanijne zadania w 
współpracy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł i z pomocą 2012 roku przewidziano zarówno 
Biura Ruchu Drogowego KGP oraz pod patronatem d l a  u c z n i ó w  s z k ó ł  
Komendanta Głównego Policj i  i  Krajowej Rady podstawowych, gimnazjów, jak 
Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Kampania jest też dla dorosłych, a więc dla całej 
odpowiedzią na wciąż narastający problem pijanych społeczności lokalnej! Liczymy 
kierowców, brawury i krótkowzroczności za kierownicą oraz r ó w n i e ż  n a  d o j r z a ł o ś ć  i  
wynikającej z tego liczby wypadków, w tym z udziałem odpowiedzialność sprzedawców alkoholu, którzy odmówią 
pieszych i rowerzystów. Celem kampanii jest zjednoczenie sprzedaży osobom nieletnim. W projekcie bierze udział blisko 
samorządów w walce z niepokojącymi zjawiskami poprzez 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując 
edukację i profilaktykę wśród dzieci, by już od pierwszych aktywną profilaktykę. Wystartowaliśmy już 15 kwietnia w 
klas szkoły podstawowej zaszczepić w nich najważniejsze trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Trzeźwości.
zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym –   W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizatorzy 
pieszo, rowerem, motorowerem czy w końcu samochodem i p r z y g o t o w a l i  p r a k t y c z n e  z e s t a w y  d o t y c z ą c e  
motocyklem. współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – 

Z danych opublikowanych niedawno przez Komisję plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla nauczycieli. 
Europejską wynika, że na europejskich drogach codziennie Ponadto o rgan i zatorzy  kampani i  s tawia ją  na 
ginie 85 osób. Niestety Polska należy do niechlubnych zaangażowanie uczestników, m.in. poprzez kursy 
liderów w tej grupie! edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi 

Organizatorzy kampanii nie nastawiają się na nagrodami.
akcyjność, ale na systematyczne, długofalowe działania   Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt 
edukacyjne. Liczą, że w perspektywie najbliższych kilku lat dla kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2012 oraz 
stanie się ona najbardziej merytorycznym i rozpoznawalnym platforma edukacyjna dla nauczycieli – Akademia 
projektem, z którym utożsamiać się będzie większość Nauczyciela. 
kierowców.   Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokół dwóch 

Odpowiedzialny kierowca to nie tylko osoba, którą dużych tematów, są nimi: asertywność oraz syndrom 
widzimy za kierownicą samochodu. To przede wszystkim wyuczonej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można 
odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz 
motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych 
wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Główne cele sytuacjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł ma także 
kampanii to: walka z kierowcami prowadzącymi samochód na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków, promocja wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości młodzieży.
przepisów, samodoskonalenie własnych umiejętności,   – Mam nadzieję, że kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 
rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. 2012 dostarczy młodym ludziom biorącym udział w 

W ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca projekcie wielu pozytywnych wrażeń i niezapomnianych 
przygotowano praktyczne zestawy profilaktyczno- chwil, a co najważniejsze dojrzałych i odpowiedzialnych 
edukacyjne, których treść skierowana jest do wszystkich decyzji. 
uczestników ruchu drogowego - od tych najmłodszych do 
najstarszych. Znacząca większość akcji profilaktycznych Z ramienia gminy kampanię koordynuje Maria Karolak.
skierowana jest jedynie do dorosłych kierowców. Ich celem 
jest uświadomienie błędów, które popełniają oraz 
wskazanie odpowiednich zachowań. Doświadczenie 
pokazuje, że negatywnych przyzwyczajeń nie zmienią tylko 
same plakaty przy drogach czy spoty telewizyjne. 
Rozwiązaniem tego problemu jest więc inna strategia, która 
opiera się niemal całkowicie na edukacji przyszłych pokoleń 
kierowców. Wpojenie dzieciom już od najmłodszych lat 
podstawowych zasad bezpieczeństwa drogowego 
gwarantuje, że w przyszłości staną się one dla nich 
naturalnymi odruchami.

www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

www.TrzezwyUmysl.pl

www.AkademiaNauczyciela.pl
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Wernisaż wystawy „Ostańce próśb” Bezpłatna mammografia w powiecie 
kartuskim

  Jedenastego 
kwietnia w Drew-
nianym Zabytko-
wym Kościele w 
S ie rakowicach  
miał miejsce wer-
n i saż  wys tawy 
fotograficznej i 
mu l t imedia lne j  
z a t y t u ł o w a n e j  
„Ostańce próśb”. 
Ekspozycję przy-

gotowało Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach 
międzynarodowego projektu „Ocalić narodową 
spuściznę”, a Sierakowice są kolejną miejscowością na 
trasie wędrówki wystawy. 
  W katalogu czytamy: Wystawa „Ostańce próśb” 
opowiada o ludowej architekturze sakralnej trzech krajów 
biorących udział w projekcie „Ocalić narodową 
spuściznę”; o norweskich kościołach Stavkirke, islandzkich 
kościółkach farmerskich i kaszubskich kapliczkach 
przydrożnych. Nasze działania rozpoczęliśmy w Polsce na    Między 23 a 30 maja można będzie wykonać bezpłatne 
Kaszubach. Staraliśmy się odnaleźć tam możliwie wszystkie badanie mammograficzne w mammobusie, który 
przydrożne kapliczki, poznać ich genezę, odszukać odwiedzi powiat kartuski. Badanie, w ramach 
twórców i zaobserwować, jaką rolę odgrywają one w życiu Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
społeczności wiejskich. Piersi, finansowane jest przez NFZ.

   Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 
– Wychowałem się na Kaszubach i zapamiętałem stąd tą roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest 
małą architekturę, czyli kapliczki, przy których modlili się wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak 
ludzie. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że warto piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie 
udokumentować i sfotografować to wszystko – wyjaśnił młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w 
Waldemar Elwart, kurator wystawy i dodał, że nazwa mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz 
„Ostańce próśb”, trochę przewrotna, wzięła się z okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej 
terminologii geologicznej. specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania 

badania.
Na wystawie oprócz zdjęć kościołów i kapliczek można   Badania w mammobusie można będzie wykonać w 
obejrzeć krótkie filmy przedstawiające wywiady z następujących lokalizacjach:
twórcami ludowymi, opiekunami kapliczek kaszubskich - Sierakowice  – 23-28 maja (w dni powszednie) przy 
oraz film z udziałem Danuty Stenki, która czyta fragment Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sychty 
Ewangelii w języku kaszubskim i opowiada o kapliczkach. - Przodkowo  – 24 maja przy Urzędzie Gminy, ul. Kartuska 21

- Przyjaźń  – 25 maja przy Szkole
Podczas wernisażu odbył się koncert wiolonczelistki Zofii 

- Sulęczyno  – 25 oraz 28 maja na parkingu koło Szkoły 
E lwart .  Publ iczność mogła wysłuchać muzyk i  

Podstawowej w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 16
skomponowanej specjalnie na potrzeby wystawy i całego 

- Żukowo  – 28-30 maja koło remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej ul. Gdańska 50
- Stężyca  – 29 maja na parkingu przed Domem Strażaka
- Somonino  – 29 oraz 30 maja przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul. Ceynowy 1
  Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to 
najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych 
objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu 
gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie 
choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, 
mammograf ia  jes t  badaniem bezp iecznym i  
wykonywanym przy  użyc iu  min imalne j  dawki  
promieniowania rentgenowskiego.
 Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług 
Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce 
świadczeniodawca, który do wykonywania badań 
wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych 
pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal projektu. Efektem projektu jest także album oraz strona 
w całej Polsce. internetowa z mapą z dokładną lokalizacją kapliczek i 

kościołów.   Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie 
firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod 

Wystawa w Sierakowicach jest czynna do 15 maja w nr tel: 801 080 007lub 58 666 2 444lub na , a 
godzinach od 10.00 do 14.00 (oprócz poniedziałków i także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.
sobót). Zapraszamy także na strony internetowe: (nadesłane)

, .

AR
Foto: AR

www.fado.pl

www.ostanceprosb.pl www.mapakapliczek.pl
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Wołosatki w Sierakowicach

Gimnazjum w Sierakowicach realizuje 
kolejne projekty

     Tutaj z pomocą przychodzi Unia Europejska z funduszami 
na oddolne (czyli autentyczne, płynące od samych 
uczniów i ich rodziców) inicjatywy edukacyjne. Od 
września 2011 roku pracowaliśmy z Rajmundem Spręgą, 
przy wsparciu Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu 
Kartuskiego oraz moderatorów wielu szkoleń, nad 
stworzeniem wniosków o dofinansowanie naszej 
działalności w ramach przedmiotowego konkursu.
   Czternastego lutego Urząd Marszałkowski w Gdańsku 
ogłosił jego wyniki. Z 304 wniosków wybrano 72, którym 
przyznano dofinansowanie, w tym obydwu naszym 
projektom: „Śladami Dedala - mierz wysoko, ale 

 Dwunastego kwietnia S ierakowice odwiedzi ł  rozważnie” na rzecz Koła Symulacji Lotniczych na kwotę 49 
reprezentacyjny zespół Związku Harcerstwa Polskiego – 990,20 zł oraz „Wędkarstwo do poznania i odkrywania 
„Włosatki” z Kielc. Grupa wokalno-instrumentalna dała piękna przyrody” dla Klubu Wędkarskiego SUM na kwotę 49 
koncert w sierakowickim gimnazjum. Jej pobyt na Kaszu- 990,00 zł.
bach związany był z nagraniami koncertu w Radiu Gdańsk.   W ramach projektów przewiduje się dla chętnych 
   „Wołosatki” to grupa z długoletnią tradycją. Istnieje już 38 uczniów między innymi:
lat. W imieniu obecnych na koncercie harcerzy z    KSL – spotkania i warsztaty z profesjonalistami (piloci, 
Sierakowic i z hufca w Kartuzach, grupę powitał Witold kontrolerzy ruchu powietrznego, wykładowcy szkół 
Sildatk. Zespół zaśpiewał wiele popularnych piosenek o lotniczych), wyjazdy studyjne (na lotniska, do 
tematyce harcerskiej i turystycznej. Publiczność świetnie się ponadgimnazjalnych szkół lotniczych na terenie całej 
bawiła. Polski), Dzień Lotnictwa i konkurs lotniczy, gdzie główną 
   Organizatorzy koncertu, czyli 10 DSH „Tajfuny” składają nagrodą będzie kilkudniowy wyjazd na warsztaty w 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy: Hamburgu (do firmy produkującej samoloty AIRBUS) i wiele 
Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice, innych działań.
Pani Irenie Kulwikowskiej – Dyrektor GOK w Sierakowicach     SUM – zakup profesjonalnego sprzętu wędkarskiego na 
oraz Dyrekcji Gimnazjum. potrzeby zajęć (wędki z osprzętem, sygnalizatory itp.), 

wyjazdy na szkolenia i ćwiczenia terenowe (różne rodzaje 
Foto: AR łowisk - jeziora, stawy, rzeki) w tym także na łowiska morskie 

(wyprawa kutrem w siną dal), organizacja zawodów 
wędkarskich z pucharami i nagrodami, materiały 
szkoleniowe dla uczestników i wiele innych.
    Oba projekty są realizowane już od marca: KSL do końca 
lipca, a SUM do 31 listopada 2012 r. Mamy 20 miejsc dla   W latach 2009-2010 w naszej szkole realizowany był 
pasjonatów lotnictwa, w tym co najmniej 6 dziewcząt projekt pod nazwą „Przystanek nauka”, który był 
(burzymy stereotyp, że lotnictwo jest wyłącznie dla współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
mężczyzn) oraz 15 amatorów wędkarstwa, w tym aż 8 Społecznego. Opierał się o IX priorytet Programu 
dziewcząt!Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył wyrównywania 

szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.     Obydwa projekty, mimo że ich tematyka wydaje się być 
Zrealizowaliśmy wtedy prawie 2200 godzin dodatkowych wyspecjalizowana, tak naprawdę rozwijają u uczniów 
zajęć z języka polskiego, matematyki, informatyki czy wiele podstawowych umiejętności przydatnych w szkole 
języków obcych. Kwota dofinansowania wynosiła ponad czy życiu. I tak na przykład językiem lotnictwa, a więc i 
445 tysięcy złotych. Projekt został pomyślnie zakończony, materiałów szkoleniowych, publikacji elektronicznych 
zaś uczniowie zyskali ogromne wsparcie w zakresie (kartografia, procedury, przepisy czy instrukcje 
przedmiotów kluczowych, z czego korzystają obecnie w operacyjne) jest język angielski, z którym uczestnicy będą 
swoich szkołach ponadgimnazjalnych. mieli stały kontakt. Umiejętność obliczania kątów trasy 

przelotu na mapie, jej orientowanie, obliczanie paliwa na    W obecnym roku postanowiliśmy spróbować inaczej 
lot (tu kłania się matematyka i geografia), zaś mechanika podejść do tematu pomocy uczniom i zgłosiliśmy dwa 
lotu to fizyka w czystej postaci. Młodzi wędkarze, wnioski w konkursie z poddziałania 9.5 - Oddolne inicjatywy 
rozpoznając akweny i ich zarybienie, prowadzą w zasadzie edukacyjne na obszarach wiejskich (ogłoszony w 
bardzo rozwinięte warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, październiku 2011 r). To zupełnie inna sfera działań, gdzie 
podobnie jak wizyta w ośrodku zarybieniowym i zajęcia z jest szansa na realizację autentycznych zainteresowań i 
ichtiologiem. Obsługa sprzętu wędkarskiego – to rozwijanie pasji uczniów, bo to właśnie one są podmiotem ww. 
umiejętności praktycznych; obcowanie z przyrodą – to poddziałania. Skąd zatem pomysł?
propagowanie postaw ekologicznych w szacunku do     Od 2007 roku prowadzę Koło Symulacji Lotniczych, które 
bogactwa lokalnego środowiska naturalnego i jego rozwija techniczną i praktyczną wiedzę o lotnictwie 
piękna. Żadna standardowa metoda edukacyjna nie daje cywilnym. Zajęcia pokazują też, że można planować 
takich możliwości rozwoju jak metoda projektu, która z rozwój kariery w tym kierunku - wystarczy chcieć. Mimo 
założenia jest interdyscyplinarna. Jeśli dodamy do tego wsparcia Dyrekcji Szkoły i szukaniu funduszy, nie stać nas 
fakt, że rozwijamy realne zainteresowania i pasje – należy było na częste wyjazdy do firm, instytucji czy szkół 
się spodziewać ciekawych efektów tych przedsięwzięć lotniczych na terenie kraju, czy na zakup, niestety, bardzo 
edukacyjnych.drogiego sprzętu do symulatora lotów. Podobnie Pan 
  Zapraszamy na strony internetowe: Rajmund Spręga - zapalony wędkarz, popularyzator 

i wiedzy o środowisku przyrodniczym i walorach wód 
naszego regionu - prowadzi od lat Klub wędkarski SUM. 
Dzięki wsparciu Polskiego Związku Wędkarskiego raz w roku 
udawało się zrealizować krótki wyjazd szkoleniowy nad Rajmund Spręga

Adrian Klawikowskijakiś akwen. Zawsze na zajęcia było wielu chętnych, ale 
fakt nieposiadania sprzętu ani wystarczającej infrastruktury 
ograniczał efekt działań. O łowieniu morskim czy zajęciach 
z ichtiologiem członkowie klubu mogli jedynie pomarzyć.
  Czyli mamy równanie: jest potencjał nauczy-
cieli/instruktorów, są uczniowie z zainteresowaniami 
wspierani w tych pasjach przez rodziców, ale nie ma 
środków na ich pełną realizację.

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

05 (262) kwiecień 2012

Rowerowa Pielgrzymka do Wejherowa

Z okazji odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego 
serdecznie zapraszam na trzecią pielgrzymkę rowerową 
z Sierakowic do Wejherowa. Wyjazd w sobotę 19 maja 
lub w niedzielę 20 maja (w zależności od ilości 
uczestników) sprzed kościoła św. Marcina w 
Sierakowicach. Więcej informacji na temat pielgrzymki 
można uzyskać pod numerem telefonu: 502 491 629.
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Zabawa, czy rzeczywistość? 
Rodzaje zagrożeń - mass media - niektóre powieści, 
cz. IV

czasopismach i Internecie. Niejednokrotnie na podstawie 
tych powieści powstawały dochodowe filmy, przynoszące 
ogromne zyski. Niektórzy z kinomanów czekali wiele godzin 
w kolejkach po bilety i nie sypiali po nocach. Jaka moc za 
tym wszystkim ,,stoi”?    Zainteresowanie współczesnymi środkami masowego 
W kilku słowach proponuję zapoznać się z przesłaniem, które przekazu przez różnego rodzaju sekty i ruchy pseudoreligijne 
nie zawsze w dzisiejszym świecie dostrzegamy. Tematem jest bardzo duże. Używanym często przez te organizacje 
refleksji nie jest analiza literacka, czy też prawda historyczna. narzędziem propagandy i wprowadzania ludzi w błąd są 
Dokonując krótkiej analizy niektórych publikacji publikacje książkowe. Niezwykle bogatą ofertę mają 
wymienionych autorów zauważamy, iż znajdujemy się w wydawnictwa związane z ruchem New Age, które obecnie 
skomplikowanym świecie idei, światopoglądów, koncepcji i posiadają dużą sieć własnych księgarni. W Stanach 
wizji człowieka, które dotyczą zarówno moralności, etyki jak i Zjednoczonych Ameryki w latach dziewięćdziesiątych 
afirmacji – potwierdzania zła.  Pojawiają się tam różne i ubiegłego wieku było około 2 500 księgarni i 3 000 
błędne ideologie, m.in. fatalizm, negacja wolności wydawców specjalizujących się w wydawaniu i sprzedaży 
człowieka, ubóstwienie człowieka, fałszywa religijność i książek na temat tego ruchu oraz okultyzmu. Wartość ich 

1 wiele innych. Chodzi nie tylko o obrazy, ale także o świat sprzedaży oceniono na miliard dolarów rocznie . W Europie 
wartości, który jest tam przekazywany czy też analizowany pod tym względem jest podobnie. Książki z tych ,,źródeł” 
przewrotnie. W wyniku tego działania zostaje zawłaszczona adresowane są do poszczególnych grup wiekowych, w tym 
nasza wyobraźnia. Trójka autorów posługuje się ideologią A. także do najmłodszych czytelników, z przesłaniem w formie 

5 6Crowleya  i La Veya .obrazków i komiksów.
    Cykl powieści o Harrym Potterze, a także filmy z nim        Czym jest New Age? Otóż ten ,,stwór” najlepiej można 
związane były w Polsce bardzo szeroko reklamowane. Przy określić jako sieć luźno ze sobą powiązanych organizacji, 
tworzeniu powieści autorka wykazała się wiedzą na temat które zespala wspólna wizja świata i określone wartości. 
okultyzmu, wybrała też odpowiednie kolory dla świata Organizacja, mimo że nie jest częścią satanizmu, zawiera w 
czarów. Występuje tu klimat mroku i jego kult. W książce pisze sobie elementy okultystyczne, a praktykowanie tej 
się o ciemnej postaci Valdemorcie (mort oznacza śmierć), a duchowości otwiera drzwi do współpracy ze Złym. 
także o przejściu na ,,ciemną stronę”. Istnieją tam znaki i Członkowie tej organizacji propagują ekologię, szukają 
symbole pochodzące z tradycji okultystyczno – wewnętrznego pokoju i mają wizję globalnej harmonii. 
demonologicznej. Potter i jego przyjaciele używają Przypatrując się tym ideałom nie widzimy w tym nic złego. 
narzędzia magicznego – różdżki, która w okultyzmie służy do Jednak trzeba spojrzeć na podstawy i wierzenia tej grupy. 
wróżenia, skupiania energii, wywoływania duchów czy New Age sięga swoimi korzeniami do starożytnych 
innych podobnych czynności. Dodać należy, iż czołowy Sumerów, indyjskiego buddyzmu i hinduizmu oraz różnych 
satanista Crowley przedstawiany był także na zdjęciach z praktyk Egiptu, Babilonu i Persji.  Na fundamencie tych kultur 
różdżką. W odcinkach powieści wyraźnie występuje wyznawcy NA wierzą, że wszystko jest jednością, czyli to co 
wróżbiarstwo, spirytyzm i magia. Proponowana jest istnieje składa się z jednej i tej samej rzeczywistości i jest 
czytelnikowi fałszywa duchowość (okultyzm), medycyna bogiem (panteizm), a w związku z tym ludzie są częścią 
ezoteryczna (tajemna), a także propagowane są zdolności ,,wszystkiego co jest” oraz nabierają cech boskich (monizm). 
paranormalne, które mogą doprowadzić do opętania. Jest to bycie, świadomość i błogość bez Boga Stwórcy. 
Dlaczego kierujemy się w ,,ciemną stronę”?  Dzieci nie znają Według tych wierzeń nie ma różnicy między Bogiem, 
się na ideologii i odbiorą to, co zaplanowała autorka. człowiekiem, rośliną czy skałą. W tym światopoglądzie 

doświadczenie jest głównym autorytetem, wszelka prawda        Postać kolejnego pisarza - Paula Coelho - postrzegana 
jest relatywna (zaciemniona), a nie ma prawdy obiektywnej jest bardzo pozytywnie. Jednak był on związany z czarną i 
(tak jak jest w rzeczywistości). Takie poznanie świata jest białą magią oraz wywoływaniem Złego. Nie wiemy czy się 
wielkim oszustwem i prowadzi na manowce. Wyznawcy nawrócił, ponieważ dalej proponuje czytelnikowi wiele 
filozofii NA nie wierzą w Boga ukazanego w Piśmie Św., niebezpiecznych koncepcji. Jest on nadal ,,zaciemniony” i 
uważają, iż jest On nieosobową energetyczną siłą. Jezusa propaguje okultyzm. Przedstawia wizję świata New Age 
Chrystusa zaś uznają za Boga, ale stawiają Jego bóstwo na związaną z astrologią i satanizmem.  Coelho proponuje 
równi z bóstwem każdej osoby, a równocześnie podają, że przedefiniowanie postaci demona. Według niego demony 
Chrystus jest także energetyczną siłą. New Age nie jest są naszymi przyjaciółmi, którym jednak do końca nie można 
nowością, ale odnowieniem pogaństwa. wierzyć, ale trzeba z nimi współpracować. Proponuje kult 

ciemności i ukazuje koncepcję reinkarnacji. Magię      Zło jako temat literacki pojawia się u wielu autorów. 
postrzega jako ,,coś” potrzebnego człowiekowi i zwodzi w Szatan zostaje przedstawiany we własnej osobie, a także 
subtelny sposób boskością osoby ludzkiej. jako rzeczywiste wcielenie zła (głupota, złość, negacja 

wiary, itp.). Niestety, obecnie , jak nigdy dotąd, dokonuje się Kolejny pisarz - Dan Brown - to Amerykanin, którego książki 
planowanego socjotechnicznego pomieszania wartości i również budzą wiele kontrowersji. Przekazywane przez niego 
oswojenia z ,,nowościami” na temat tego co jest dobre, a co wiadomości z zakresu historii sztuki, historii Kościoła i teologii 
złe. W ostateczności człowiek pozostaje zagubiony i są niewiarygodne.  Propaguje on czyste idee masonerii i 
podejmuje błędne decyzje. Dużo w tej dziedzinie mają do monodualizmu (pomniejszanie dobra, a wywyższanie zła) 
,,powiedzenia” niektórzy pisarze, którzy w pewien sposób we wszystkich swoich książkowych pozycjach, które są 
kształtują wyobrażenia i postawy ludzi. W ostatnich latach ,,miękką” ideą New Age.
wielką karierę zrobiły m.in. powieści następujących     Propagowanie okultyzmu w różnych, często niewinnych, 

2 3 4autorów: J.K. Rowling , P. Coelho  i D. Brown . Wszyscy z nich postaciach (m.in. książka, film, czasopismo) powoduje 
odnieśli wyjątkowy sukces popularności, także w wymiarze osłabienie wewnętrznej ochrony przed magią, co w 
materialnym (finansowym), ale czy to wszystko jest ważne? konsekwencji może doprowadzić do szkód duchowych lub 
Co prezentują owe wydawnicze hity, które były i są psychofizycznych. Potwierdzeniem tego, iż nie jest to tylko 
polecane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie teoria jest działalność egzorcystów, którzy w dzisiejszych 
świadomości i mentalności człowieka. Ich sprzedaż odbywa czasach mają ,,pełne ręce roboty”. 
się w milionowych nakładach i w kilkudziesięciu językowych br. Michał
tłumaczeniach. Nieustannie są reklamowane w telewizji, 

1 R. Baer, W matni New Age, Kraków 1996, s. 240-241. satanizmu, propagował czarne msze, podczas których składano 
2 Seria Harry Potter i cztery tytuły dodatkowe związane z Potterem. niemowlęta w obrzędach okultystycznych. Zajmował się praktykami 
3 magicznymi, złamał wszystkie przykazania zawarte w Piśmie św.  Powieści: Walkirie, Zwycięzca jest sam, Alchemik, Brida, Czarownica z 

Podstawowa idea systemu wierzeń Crowleya była wyrażona Portobello, Zahir, Jedenaście minut, Demon i panna Prym, Podręcznik 
stwierdzeniem: ,,Czyń, cokolwiek zechcesz. Do tego sprowadza się całe wojownika światła, Weronika postanawia umrzeć, Piąta góra, Na brzegu 
prawo”.rzeki Piedry usiadłam i płakałam, Czarodziej. Biografia Paulo Coelho, 
6

Zwierzenia pielgrzyma, Alchemia Alchemika, Prorok. Listy miłosne.  La Vey – Anton Szandor La Vey (1930-1997), założyciel i arcykapłan 
4 Kościoła Szatana, popularyzator satanizmu i magii. Aktywnie działał w  Powieści: Cyfrowa Twierdza, Anioły i Demony, Zwodniczy punkt, Kod 

środowisku amerykańskiego przemysłu filmowego w Hollywood. W 1967 r. Leonarda da Vinci, Zaginiony symbol.
5 La Vey zagrał szatana w filmie R. Polańskiego Dziecko Rosemary. Autor  Aleister Crowley (1898-1947) – jeden z twórców współczesnej wersji 

biblii szatana.
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Dni Kultury Kaszubskiej w Zespole Szkół 
w Gowidlinie 

Mam talent

         To nie je na żódny planece pisóné,
         że zdżiną Kaszëbë ze swiata nieznóné

Aleksander Majkowski

   Jak co roku, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, w 
Zespole Szkół w Gowidlinie w miesiącu marcu zorganizowane 
zostały Dni Kultury Kaszubskiej. Na ten czas zaplanowano 
tematykę zajęć związaną z regionem, zorganizowano 
warsztaty i wycieczkę. Uczniowie klas III-V uczestniczyli w 
zajęciach prowadzonych przez panią Emilię Reclaf (instruktora 
– regionalistę Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach), 
podczas których dzieci wykonywały palmy wielkanocne. Klasy 
VI oraz I i II gimnazjum uczestniczyły w zajęciach z hafciarką panią Elżbietą Hendrich. Natomiast najstarsze klasy gimnazjum 
wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez panią Sabinę Krefta, która nauczyła młodzież wyplatania koszyków z 
brzozowych gałęzi.
   W czasie tych dni zorganizowano w szkole konkursy: recytatorski „Rodnô mowa”, konkurs wiedzy „Kaszubi wczoraj i dziś” 
oraz opracowywano wiersze na konkurs literacki „Złoté jaje”. Kilku uczniów przygotowało prace na wojewódzki konkurs 
plastyczny „Ozdoby wielkanocne”. 
W trakcie Dni Kultury Kaszubskiej odbyła się też wycieczka dla uczniów kl. III-VI (uczęszczających na język kaszubski) do 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, gdzie dzieci mogły się dużo dowiedzieć o przeszłości Pomorza, zwiedzić zamek, 
stary młyn i herbaciarnię.
   30 marca 2012 r. odbyło się podsumowanie Dni Kultury Kaszubskiej, które zaszczycili swą obecnością przedstawiciele 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Sierakowice: Tadeusz Bigus i Zbigniew Wenta, był też dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach Jacek Mazur. W czasie uroczystego apelu dzieci śpiewały 
kaszubskie nuty, prezentowały tańce kaszubskie oraz krótkie przedstawienie „Moja wanoga”. Przygotowano  również 
prezentację multimedialną o nauce języka kaszubskiego w naszej szkole. Na zakończenie spotkania wręczono dyplomy 
uczestnikom i laureatom konkursów. Organizowanie takich dni stało się tradycją naszej szkoły, mają one na celu 
uświadamianie i pokazywanie dzieciom i młodzieży piękna i bogactwa naszego regionu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
podtrzymywanie tej tradycji organizatorom Dni Kultury Kaszubskiej Bożenie Lejk, Joannie Neubauer, Adeli Wenta i 
składamy na ich ręce serdeczne podziękowania.
Edyta Labuda, Natalia Choszcz

 

 Utalentowani uczniowie Zespołu Szkół Podnad-gimnazjalnych w Sierakowicach zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas trzeciego już konkursu „Mam talent”. Kilkunastu uczniów wystąpiło przed swoimi kolegami i nauczycielami 
demonstrując różnorodne talenty – muzyczne, wokalne, kabaretowe. Impreza odbyła się 13 kwietnia. 
  Występy zdolnej młodzieży oceniała komisja w składzie: Krystyna Formela – dyrektor placówki, Mariola Kołduńska, 
Mariola Leszczyk i Witold Kotlenga. Komisja brała pod uwagę oryginalność i pomysłowość uczniów, stopień trudności i 
ogólny wyraz artystyczny. Po obradach postanowiła przyznać wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie 
wyróżnienia:
Kabaret z kl. IITŻ – wyróżnienie za promowanie szkolnego programu 
profilaktycznego;
Joanna Formela IIILOa – wyróżnienie za niezwykłą barwę głosu;
Karol Cybula ITE – wyróżnienie za umiejętne łączenie tanecznych rytmów;
Piotr Kożyczkowski IIITŻ – wyróżnienie dla władcy ognia;
Katarzyna Jasnoch ITŻ – wyróżnienie za mistrzostwo w improwizacji na 
potrzebę chwili;
Wojciech Złoch ILO – wyróżnienie za wirtuozerskie opanowanie akordeonu;
Monika Tandek IILO – wyróżnienie za „mocne uderzenie”;
Kabaret z kl. IILO – wyróżnienie za twórcze zrozumienie bolączek 
abonentów;
Karolina Woźniak ILO – wyróżnienie za trudną sztukę śpiewu a apella;
Tomasz Leszczyński IILO – wyróżnienie za mistrzowskie wykorzystanie 
playbacku;
Mikołaj Kapusta IIIa i Janusz Błonk IVTŻ – wyróżnienie za renesansowe 
pojmowanie sztuki;
Nagroda Fotoreporterów za najlepszą prezentację w obiektywach kamer i 
aparatów fotograficznych dla Moniki Tandek z klasy II LO.
Nagrodę Publiczności otrzymał Piotr Kożyczkowski z kl. IV TŻ.

Dziewczęta z kabaretu z klasy IILO
Foto: ZSP Sierakowice
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XIII Przegląd Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina”

niejszych sposobów 
nauki języka kaszu-
bskiego. Poza tym 
w realizację spek-
t a k l i  z a a n g a -

   Dwudziestego kwietnia br. po raz trzynasty spotkali się żowane są całe 
młodzi aktorzy prezentujący sztuki w języku kaszubskim. W rodziny. Poszcze-
Przeglądzie Teatrów Szkolnych wzięło udział 8 grup z gólni członkowie 
różnych szkół powiatu kartuskiego. Spotkanie tychże towarzyszą 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach swoim pociechom, 
przy współudziale Zarządu Powiatu Kartuskiego i Szkoły w s p i e r a j ą  w  
Podstawowej w Mojuszu. Młodzi aktorzy prezentowali przygotowaniach, 
swoje umiejętności na scenie sali ćwiczeń w Mojuszu. szyją stroje, usta-
Teatr był obecny w szkole niemal od zawsze. W czasach wiają dekoracje, 
kiedy jeszcze nie królowała telewizja, radio i komputery wreszcie podziwiają i oklaskują – i tak realizuje się 
znacznie częściej organizowano spotkania teatralne, zacieśnianie więzi rodzinnej, o której utrzymanie trwożliwie 

najczęściej na bazie apelują spece od wychowania.
szkół, wiejskich świetlic, a    W tegorocznej edycji Przeglądu nie zabrakło adaptacji 
także domów kultury. Bo znanych legend i baśni (Dobro zwycięża, Czerwonô 
t e ż  d a w n o  j u ż  Kapucka, Diôbelsczé zelësko), chwilami było wesoło 
udowodniono, że ta (Rejbach u Trepczików, Przezérk módë), czasami trzeba 
f o r m a  t w ó r c z e g o  było refleksji (Cudze chwalicie, swego nie znacie), innym 
działania okazuje się być razem do głosu dochodziły wychowawcze funkcje teatru 
szczególnie przydatną w (Nadmorsczi Mikołajk) albo realizowała się światowa 
takim miejscu, jak szkoła, tematyka (Piękna i bestia).
gdzie przy jej pomocy w   Osiem widowisk zaprezentowały grupy teatralne: 
sposób  dość  ła twy  „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej, „Remus” z Puzdrowa, 
m o ż n a  s t y m u l o w a ć  „Dobri Drëchowie” z Załakowa, „Świetliki” (młodsze i 
rozwój dzieci i młodzieży. starsze) z Kartuz, „Wiaterk” z Miszewa, „Garecznica” z 
Nie do przecenienia w Borzestowa, i grupa gospodarzy ze Szkoły Podstawowej w 

wychowaniu przez teatr są takie zalety jak: budzenie Mojuszu.
wrażliwości estetycznej dzieci, stymulowanie ich      Główny laur – Złota Maska – przypadła w udziale grupie 
sprawności intelektualnej, rozwijanie ciekawości świata, z Załakowa za mistrzowskie przedstawienie pt.„Buszny 
wdrażanie do umiejętności odczytywania symboli, zajc”. Drugie miejsce wywalczyły sobie „Wicherki” ze 
budowanie więzi między widzami a aktorami. sztuką „Dobro zwycięża”, trzecie powędrowało w ręce 
  I bez znaczenia w zasadzie w sprawowaniu młodszych „Świetlików” z Kartuz za sztukę „Piaknô i 
wychowawczej funkcji jest fakt czy uczeń jest biernym Bestëjô”.
odbiorcą, czy też aktywnym uczestnikiem – czyli aktorem.    Jury w składzie: Aleksandra Maciborska-Pytka, Edyta 
Widz przeżywa to, co dzieje się na scenie: żyje problemami Gawin, Danuta Pioch przyznało również nagrody 
bohaterów, oddziela dobro od zła, cieszy go fikcyjny świat specjalne dla wyróżniających się aktorów z każdego 
lub przeciwnie – martwi. Jednakże zdecydowanie więcej zespołu. Wszyscy nagrodzeni i pozostali uczestnicy 
przeżyć i  emocj i  dostarcza dziecku udział w otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Gminny 
przedstawieniu, kiedy to ono jest bohaterem i gra rolę. Tu Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Starostwo Powiatowe w 
już możemy być pewni, że zostanie uruchomiona Kartuzach, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice i 
wyobraźnia, zaspokojone potrzeby twórczego działania. Muzeum Narodowe w Gdańsku.
Na pewno wzrośnie też 
p o c z u c i e  w ł a s n e j  Danuta Pioch
w a r t o ś c i ,  z n a c z n i e  
poprawi się zdolność do 
współpracy w grupie. 
Czasami można teatr 
potraktować jako swoistą 
terapię grupową w dobie 
c o r a z  c z ę s t s z y c h  
p r z y p a d k ó w  u t r a t y  
a u t o r y t e t ó w  w ś r ó d  
młodzieży. Tak czy inaczej 
teatr kształtuje pozytywne postawy młodych ludzi.
   Organizatorzy Przeglądu kaszubskich teatrów stawiają 
sobie jeszcze kilka zadań pośrednich poza ogólnymi, o 
których wyżej. Zdecydowanie ma się tutaj zrealizować 
wizja aktywnego uczestnictwa w regionalnej kulturze 
Kaszub. Aby wystąpić w Przeglądzie wiele osób musi się 
najpierw sporo napracować. Trzeba poznać zasoby 
literatury kaszubskiej, dokonać ich analizy, wybrać sztukę 
odpowiednią do sytuacji i możliwości aktorskich uczniów. 
Niejednokrotnie opiekunowie grup sami piszą teksty z 
przeznaczeniem do wystawienia na scenie (np. Sabina 
Drywa z Załakowa, Teresa Wejer z Kamienicy Szlacheckiej). 
Uczniowie określają swoje chęci i możliwości wcielenia się 
w wybrane postaci. Współtworzą spektakl, przygotowują 
scenografię (poznając przy okazji tradycje, obrzędy, 
kulturę materialną i duchową regionu). Podczas 
wielokrotnych prób doskonalą kompetencje językowe w 
rodnej mowie. Słowa, które wygłaszają podczas 
prezentowania swoich kwestii zostaną im na pewno na 
zawsze w pamięci – jest to zatem jeden z lepszych i skutecz-

Pielgrzymka do Izraela i Jordanii

Termin: 15–22 września 2012 

Serdecznie zachęcamy do wspólnego „Czytania” 
i przeżywania Piątej Ewangelii, jak pięknie nazwał Ziemię 
Świętą papież Paweł VI. Czynimy to słowami św. Hieronima, 
który w Betlejem, nieopodal Groty Bożego Narodzenia, 
znalazłszy wewnętrzny spokój, z entuzjazmem pisał do 
swoich przyjaciół: „Przybądźcie! Razem udamy się do 
żłóbka, zobaczymy kryształową wodę w Jordanie, 
pójdziemy płakać do Bożego Grobu, wejdziemy wraz z 
Panem na Górę Oliwną, dotrzemy do Nazaretu, a 
ponieważ Nazaret znaczy kwiat, dlatego zobaczymy Kwiat 
Galilei, wejdziemy na Tabor, aby nas otoczył blask 
Przemienienia. Przybądźcie!”
Proponujemy:
- profesjonalną organizację pielgrzymki,
- kwalifikowanego przewodnika – biblistę,
- lot z Gdańska do Tel Avivu
Cena: 3950 zł
Organizator: Kaszub Travel
Kontakt: 
tel. 58 681 61 31
ks. Jarosław Dunajski
Paraf ia  r zymsko-kato l icka p.w.  Matk i  Bosk ie j  
Częstochowskiej oraz św. Piotra i Pawła

Wójt Zbigniew Fularczyk
i jury XIII Przeglądu

Młodsze Świetliki - zdobywcy III miejsca 

Zdobywcy złotej maski



14 05 (262) kwiecień 2012

Porady dietetyka
Za wysoki cholesterol - co dalej? (cz. II)

W poprzednim numerze podjęty został temat za wysokiego cholesterolu. Kiedy już wiemy jak 
rozpocząć walkę, bardzo pomocne będzie dobre rozplanowanie co nam wolno i czego nie 
można jeść. Pod spodem w tabelce zamieszczony jest wybór produktów spożywczych, 
zalecanych lub niewskazanych w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Produkty 
umieszczone w rubryce „ograniczone” można jeść tylko raz na jakiś czas.

Należy pamiętać o właściwym procesie technologicznym. Najwłaściwszą techniką jest 
gotowanie w wodzie, na parze, pod ciśnieniem, w specjalnych naczyniach do gotowania 
bez wody. Pozostałe sposoby obróbki technicznej muszą być poddane pewnym 
modyfikacjom. Oprócz gotowania duże zastosowanie ma zmodyfikowana technika 
duszenia potraw, polegająca na beztłuszczowym obsmażaniu półproduktów na 
patelniach teflonowych. Obsmażane potrawy należy podlewać niewielką ilością wody i 
dusić potrawę pod przykryciem do miękkości. Tłuszczu nie należy stosować, ponieważ 
przenika on do wnętrza potrawy, w ten sposób zwiększa się jej kaloryczność, pogarsza 
strawność, szczególnie dużo tłuszczu chłoną potrawy obtaczane w mące. Dopuszczalne 
jest pieczenie w folii przezroczystej, w pergaminie i na ruszcie. Mięso, ryby i warzywa można 
piec w naczyniach ceramicznych lub przygotowywać je w kombiwarach, 

Rafał Mokrzycki – dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl 

Produkty

 Zalecane Ograniczone Niewskazane

Produkty zbożowe Pieczywo razowe, owsianka, ryż, 
makaron, płatki kukurydziane, 
musli, kasze gruboziarniste

Białe pieczywo Rogaliki francuskie

Warzywa i owoce Warzywa świeże i mrożone, 
groszek zielony, kukurydza, 
ziemniaki, owoce świeże i 
suszone, owoce konserwowe 
(niesłodzone), soki owocowe i 
warzywne 

Ziemniaki lub frytki smażone na 
świeżym oleju rzepakowym lub 
oliwie z oliwek

Frytki, ziemniaki, warzywa smażone w 
niewłaściwym tłuszczu, warzywa 
solone i konserwowe, chipsy

Nabiał Mleko, jogurt, kefir 
(odtłuszczone), chude sery i 
twarogi, białko jajek

Mleko, jogurt, kefir (półtłuste), 2 
całe jaja na tydzień

Pełne mleko, śmietana, mleko 
skondensowane, zabielacze do kawy, 
sery pełnotłuste, jogurt, kefir 
(pełnotłusty) 

Ryby i owoce 
morza

Ryby (z rusztu, gotowane, bez 
skóry)

Ryby smażone na 
odpowiednim oleju, małże, 
homary, ryby wędzone

Ryby smażone na niewłaściwym 
tłuszczu, krewetki, kalmary, ikra

Mięso Indyk, kurczak bez skóry, 
cielęcina, króliki, dziczyzna

Chuda wołowina, jagnięcina, 
szynka, bekon, kiełbasa 
drobiowa

Mięso z widocznym tłuszczem, kaczki, 
gęsi, kiełbasy, pasztety

Nasiona strączkowe Soja, groch, fasola, soczewica   

Tłuszcze Olej rzepakowy lub oliwa z 
oliwek, dopuszcza się olej 
słonecznikowy, kukurydziany, 
sojowy, margaryny miękkie

Masło smalec, słonina, łój, tłuszcz 
spod pieczeni, margaryny twarde

Zupy Warzywne, chude wywary 
mięsne

 Zaprawione śmietaną i innymi 
tłuszczami

Sosy i przyprawy Pieprz, musztarda, zioła, 
przyprawy korzenne

Sosy sałatkowe niskotłuszczowe 
(np. na bazie chudego jogurtu)

Sól, majonezy, sosy i kremy sałatkowe, 
sosy do mięsa i ryb zawierające tłuszcz

Desery Sorbety, galaretki, budynie na 
chudym mleku, sałatki owocowe, 
orzechy i migdały, kawa 
filtrowana lub rozpuszczalna, 
herbata

Ciasta i ciasteczka 
przygotowywane na tłuszczach 
nienasyconych, marcepany, 
chałwa, nugat, orzechy 
laskowe, ziemne, pistacjowe, 
niskotłuszczowe napoje 
czekoladowe, alkohol

Lody, kremy, budynie na mleku 
pełnym, sosy na śmietanie lub maśle, 
torty, przemysłowe wyroby 
cukiernicze, czekolada, toffi, karmelki, 
orzechy kokosowe i solone, 

Drodzy Państwo Młodzi!
Niech się w życiu Wam powodzi,
bądźcie zawsze zakochani,
wzajemną miłością oczarowani.
Pełni wiary i radości życzymy
Wam wszelkiej pomyślności.

W dniu ślubu Aleksandry i Krzysztofa Mielewczyk
życzenia przesyłają I.M.Z.Z Mielewczyk

Z okazji zawarcia związku małżeń-
skiego przyjmijcie od nas życzenia 
samych szczę-śliwych i pogodnych 
dni w zdrowiu, miłości i zgodzie. 
Obyście zawsze żyli w dostatku i 
c i e s z y l i  s i ę  p o w o d z e n i e m .  
Najserdeczniejsze życzenia Monice i 
Włodzimierzowi S iemieniukom 
składają koleżanki i koledzy z pracy.
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Stop nadwadze

A k t y w n e  p r z e d s z k o l a k i  z  
Samorządowego Przedszkola w 
Sierakowicach

formach aktywności związanych z naszym regionem. 
Codzienne spacery po okolicy, poznawanie zabytków, 
nauka pieśni i przyśpiewek kaszubskich, poznanie legend i 

  Drugie z cyklu bajek regionalnych, kontakt ze środowiskiem lokalnym, 
s p o t k a ń  

uczestnictwo w zajęciach regionalnych w GOK-u 
i n f o r m a c y j n o -

prowadzonych przez panią Emilię Reclaf oraz oglądanie 
e d u k a c y j n y c h  

stałej ekspozycji naszego muzeum. 
p r o m u j ą c y c h  

   Mnóstwa wrażeń dostarczyła dzie-ciom wycieczka do zdrowy styl życia 
U r z ę d u  G m i n y ,  o d b y ł o  s i ę  2 7  
g d z i e  d z i ę k i  marca w siedzibie 
otwartości i ser-sierakowickiej filii 
decznośc i  Pan i  SPON. Tym razem 
Sekretarz dz ieci  prelegentami byli 
m o g ł y  b l i ż e j  d ietetyk ,  reha-
poznać miejsce bilitantka oraz stylistka-wizażystka.
p r a c y  n a s z y c h     Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia fragmentów 
włodarzy. Podsu-amerykańskiego filmu „Super size me”. Jest to dokument 
mowaniem tygod-przedstawiający efekty eksperymentu, jaki przeprowadził 
nia regionalnego na samym sobie Morgan Spurlock. Zdecydował przez 30 
b y ł  k o n k u r s  dni jeść posiłki wyłącznie w restauracjach sieci 
recytatorski poezji McDonald’s. Przez cały czas był pod opieką lekarzy, którzy 
kaszubskiej „Rodnô Mowa”. W konkursie udział wzięło 24 prowadzili szczegółowe badania i śledzili wpływ takiej 

„diety” na jego organizm. Efekt eksperymentu? Po 30 przedszkolaków. Dominika Płotka, Paweł Kotłowski, Amelia 
dniach przytył 12 kilogramów, ale to nie wszystko. Pojawiły Migowska, Julia Król reprezentowały nasze przedszkole w 
się także inne dolegliwości. eliminacjach konkursu gminnego, gdzie Amelka Migowska 
  Podczas spotkania zasady zdrowego odżywiania i zdobyła wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
prawidłowego komponowania posiłków omówił dietetyk przygotowanie swoich pociech i gratulujemy sukcesów. 
Rafał Mokrzycki. Warto dodać, że na naszych łamach już    Realizacja tego programu pozwoliła w sposób ciekawy i 
od kilku miesięcy można przeczytać artykuły pana Rafała niecodzienny przekazać dzieciom wiadomości o ziemi 
o tej tematyce. kaszubskiej, jej tradycjach, historii, kulturze i zaszczepić 
    Rehabilitantka Barbara Szulta zapewniła o korzyściach umiłowanie do swojej małej ojczyzny.
dla organizmu człowieka płynących z uprawiania sportu i    W ramach promowania swojej wsi, dzieci wzięły udział w 
jego pozytywnego wpływu na nasze samopoczucie. – ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja mała 
Każdy z nas może i powinien uprawiać jakąś aktywność ojczyzna – mieszkam w Sierakowicach”, zorganizowanym 
fizyczną – zachęcała B. Szulta. przez czasopismo „Bliżej przedszkola” z Krakowa. Prace 
   Na koniec wystąpiła Elżbieta Skoczeń, stylistka- wszystkich dzieci były bardzo ciekawe, urozmaicone i 
wizażystka, która omówiła typy damskich i męskich wykonane różnymi technikami. Jury wyłoniło 5 prac, które 
sylwetek i doradziła jakie fasony ubrań należy nosić, aby zostały przesłane do organizatorów konkursu. Tematyka 
podkreślić atuty sylwetki, a ukryć mankamenty. Na konkursu bardzo spodobała się dzieciom, miały wiele 
modelce zademonstrowała, jak odpowiednio wykonać pomysłów i zapału do wykonania prac, dlatego wszystkie 
makijaż, aby zatuszować niedoskonałości cery. 

otrzymały drobne upominki i pamiąt-kowe dyplomy. W 
Zainteresowanym paniom wykonała także analizę 

Krakowie reprezen-
kolorystyczną i doradziła, jakie kolory ubrań powinny nosić. 

tować nasze przed-
Dużą popularnością wśród uczestników spotkania cieszyły 

szkole będą ilustracje 
się indywidualne bezpłatne konsultacje u dietetyka i 

Matyldy 5- lat, Oliwii - 5 
rehabilitantki. Kolejną atrakcją była degustacja zdrowej 

lat, Zosi - 5 lat, Huberta - 
żywności przygotowanej przez panie z Kół Gospodyń 

5 lat i Jasia - 6 lat. Wiejskich.  Organizatorem spotkania było Powiatowe 
Bardzo dziękujemy Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy współudziale 
w ł a d z o m  par tnerów:  S towarzys zen ia  Pomocy Osobom 
samorządowym za Niepełnosprawnym w Sierakowicach, Koła Gospodyń 
w s p a r c i e  w  Wiejskich w Paczewie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w 
z o r g a n i z o w a n i u  Lisich Jamach.
konkursu.
   Kolejną atrakcją dla 

naszych przedszkolaków był bardzo lubiany przez dzieci 
projekt zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” . Przez 
cały tydzień odbywały się zajęcia mające na celu 
przypomnienie dzieciom jak ważna jest higiena osobista, 
dbanie o zdrowie przez prawidłowe odżywianie się oraz 

    Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu, uprawian ie  spor tów.  Dz iec i  miały  moż l iwość 
    do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i przygotowywania zdrowych przekąsek oraz uczestnictwa 

w przedstawieniu teatralnym „Święto zdrowia”. W piątek 20     jego języka,
kwietnia podczas wspólnego spotkania wszystkie grupy     a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej,
przedszkolne w wierszach i piosenkach udowodniły, że     narodowej i ogólnoludzkiej

Kazimierz Kossak – Główczewski potrafią dbać o czystość i higienę osobistą, występy 
przeplatane były wesołą zabawą przy znanych dzieciom 
piosenkach. Na koniec dzieci otrzymały w nagrodę    Jak co roku w kwietniu w naszym przedszkolu realizujemy 
„zdrowe kosze” pełne warzyw i owoców.program regionalny. Celem tego programu jest 

Katarzyna Formela i Magdalena Królwyrabianie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem, przez 
poznawanie bogactw miejsc, w których żyją, 
pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów. 
   W tych dniach wszystkie dzieci uczestniczyły w różnych 

Foto: AR
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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
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O f e r t a  e d u k a c y j n a  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące
Nauka trwa 3 lata i kończy się 
maturą. Uczeń może wybrać 
d o w o l n e  r o z s z e r z e n i a  z  
zaproponowanych przez szkołę. 
Planowane przedmioty w zakresie 
rozszerzonym to : matematyka, 
geografia, język angielski, język 
niemiecki, język polski, historia. 
S z c z e g ó ł o w a  i n f o r m a c j a  o  
rozszerzeniach będz ie podana przy naborze 
elektronicznym. 

dokumentujący życie szkoły. Uczniowie technikum, 
Technikum – zawód: technik agrobiznesu uczący się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwo 
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia domowe, przygotowali dla młodszych koleżanek i 
zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu. kolegów pyszne smakołyki. Gimnazjaliści zostali także 
Daje kwalifikacje zawodowe przydatne do pracy w zapoznani z realizowanymi w naszej szkole projektami. 
różnych przedsiębiorstwach lub do prowadzenia Wszystkie szkolne koła tematyczne zaprezentowały swój 
działalności gospodarczej, w tym  rolniczej. Nauczane dorobek artystyczny i owoce twórczej aktywności. 
języki obce to: angielski i niemiecki    Uczniowie ZSP i ZSZ – niezależnie od pełnionej podczas 
Technikum – zawód: technik żywienia i usług Dnia Otwartego funkcji - udzielali gimnazjalistom 
gastronomicznych informacji o warunkach przyjęcia do szkoły. Każdy gość 
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz otrzymał pakiet materiałów informacyjnych związanych z 
zawód i tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. rekrutacją na rok szkolny 2012-2013. 
Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadnicza Szkoła 
Technikum – zawód: technik – ekonomista Zawodowa w Sierakowicach to szkoła BLISKA nie tylko w 
Nauka trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, sensie komunikacyjnym, ale przede wszystkim blisko 
zawodu i tytułu technika ekonomisty. Daje kwalifikacje do uczniów i ich problemów, umożliwiająca twórcze 
pracy w działach finansowo-księgowych, m.in. w rozwijanie osobowości i zdobywanie w czasie nauki 
bankach, urzędach administracji i przedsiębiorstwach praktycznych umiejętności niezbędnych na stawiającym 
różnego typu. Nauczane języki obce to: angielski i wysokie wymagania rynku pracy. 
niemiecki. Zespół promocyjny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. 
Najczęściej wybierane zawody przez ucznia to : fryzjer, 
sprzedawca, murarz-tynkarz, dekarz, blacharz, blacharz 
samochodowy, cukiernik, piekarz, monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych,  ślusarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, 
stolarz, krawiec, tapicer, elektromechanik pojazdów 
samochodowych.
 Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie.

Dzień otwarty w ZSP i ZSZ w Sierakowicach

   21 marca  2012 r. tradycyjnie już zorganizowaliśmy Dzień 
Otwarty. Uczniowie gimnazjów mogli zobaczyć naszą 
szkołę i jej wyposażenie. Na wysokości zadania stanęli 
członkowie szkolnego zespołu do spraw promocji, 
oddelegowani uczniowie z poszczególnych klas, a także 
niezawodni jak zwykle członkowie Samorządu 
Uczniowskiego. Nikt nie szczędził sił, aby przekonać 
odwiedzających nas gimnazjalistów, że ZSP i ZSZ w 
Sierakowicach to „Szkoły blisko ciebie”.
   Już 20 marca wzięliśmy udział w zorganizowanej w auli 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
giełdzie szkół ponadgimnazjalnych. Na pytania rodziców 
odwiedzających stoisko naszej szkoły odpowiadali: pani 
dyrektor Krystyna Formela, przewodnicząca szkolnego 
zespołu do spraw promocji pani Alicja Ludwikowska oraz 
nauczyciel pan Artur Hewelt. 
   Następnego dnia powitaliśmy gimnazjalistów w naszych 
progach. Oprowadzani przez naszych uczniów zwiedzili 
budynek i zapoznali się z zapleczem dydaktycznym sal 
lekcyjnych. Obejrzeli sale: gimnastyczną, technologii 
żywienia, obsługi konsumenta, bibliotekę z czytelnią, 
pracownię językową i komputerową oraz świetlicę. W 
czytelni spotkali się z przedstawicielami Samorządu 
Uczniowskiego, a ci przybliżyli gimnazjalistom realizowane 
przez siebie działania. W sali językowej goście obejrzeli film 

Piękna Wieś 2012

Szkoła blisko Ciebie

Zapraszamy do udziału w konkursie Piękna Wieś 
2012. Konkurs odbywa się w trzech etapach: gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim i rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach – „Wieś” oraz „Zagroda”. 

W rywalizacji o tytuł najpiękniejszej pomorskiej wsi 
oraz zagrody uczestniczyć mogą wsie, w których nie ma 
siedziby gminy, zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa 
agroturystyczne, prywatne posesje. W konkursie nie mogą 
uczestniczyć laureaci I miejsc finałów wojewódzkich 
poprzednich 5 edycji konkursu. 

Wsie i zagrody oceniane będą m.in. pod kątem 
estetyki posesji, dbałości o środowisko przyrodnicze, 
ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca oraz 
udziału mieszkańców w lokalnych inicjatywach. 

Poprzez konkurs Piękna Wieś promowany jest 
aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym 
rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. 
Konkurs przyczynia się również do podnoszenia 
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, 
ochrony krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego 
pomorskich wsi oraz poprawy jakości życia na wsi.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś 2012 są: 
Województwo Pomorskie - Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami konkursu 
jest Gmina Sierakowice.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.05.2012 r. 
Dodatkowe informacje, oraz formularze zgłoszeniowe 
można uzyskać w pok. 108 w Urzędzie Gminy Sierakowice i 
pod numerami telefonu: 58 68 195 28, 58 681 95 29, 58 681 
95 30.

Foto: ZSP Sierakowice
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Mali czytelnicy szkolnej biblioteki 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

„Bat” Sierakowice w półfinale 
Mistrzostw Polski Młodziczek

obronie, która była kluczem do wygrania tego spotkania – 
powiedziała trener drużyny „Bat” Sierakowice Magdalena 
Makurat. Po bardzo zaciętym spotkaniu nasze koszykarki 
pokonały zespół WKK Wrocław 78:65.
Trzeciego dnia turnieju ćwierćfinałowego przeciwnikiem Cieszymy się z każdego nowego czytelnika, a 

szczególnie wtedy gdy nie trzeba niczego robić na siłę. 
Pierwszoklasistów rozpoczynających naukę wprowadza 
się w arkana biblioteki szkolnej. 
  Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla nich 
pierwsze spotkanie, które jest bardzo ważne, bo przecież 
od niego będą zależały dalsze wizyty w bibliotece. Aby 
zachęcić maluszki do wypożyczania książek bibliotekarze 
organizują uroczystość pasowania uczniów klas 
pierwszych na czytelnika.

Uczennice i uczniowie klas starszych przygo-
towują występ, wcielając się w wiele bajkowych postaci, 
które mali czytelnicy powinni rozpoznać. Pierwszaki 
zapoznają się z prośbami książki, uczą się krótkiego 

naszego zespołu była drużyna MKS MOS Konin. 
wierszyka: „Szanuj książki z biblioteki czy to lato, czy to zima. 

Przystępując do tego meczu nasze zawodniczki 
Dwa tygodnie każdą książkę w domu możesz trzymać”. 

odczuwały jeszcze trudy spotkania poprzedniego dnia. 
Najważniejszy moment pasowania to powtarzanie za 

Przystąpiły jednak do meczu bardzo skoncentrowane, 
wróżką słów przyrzeczenia: „Będziemy kochać i szanować 

chcąc postawić przysłowiową „kropkę nad i” i zapewnić 
książki, one ułatwią nam naukę i pracę, wskażą drogę do 

sobie historyczny sukces – awans do półfinału rozgrywek o 
każdego celu”. Następnie każdy uczeń pasowany jest na 

Mistrzostwo Polski U-14. Po 40 minutach gry na tablicy 
czytelnika szkolnej biblioteki. Pierwszak na pamiątkę 

wyników widniał wynik 77:38 dla drużyny „Bat” 
pobytu w bibliotece otrzymuje zakładkę i słodki drobiazg. 

Sierakowice i jasnym stało się, że nasza drużyna uzyskała 
Chętni uczniowie - uczestnicy uroczystości mogą 

AWANS DO PÓŁFINAŁU MP U-14.
wypożyczyć pierwszą, wybraną przez siebie książkę. 

Drużyna „Bat” Sierakowice wystąpiła w składzie: Sandra 
Cieszy fakt, że z roku na rok książek w bibliotece przybywa. 

Czaja, Anna Makurat, Bibiana Puzdrowska, Julia 
Także niedawna akcja zbiórki niepotrzebnych książek, z 

Brzezińska, Paulina Formela, Łucja Grzenkowicz, Paulina 
których się wyrosło pozwoliła powiększyć zbiory w 

Kuchta, Julia Smętoch, Weronika Lejk, Dominika 
bibliotece. Zawsze możesz przynieść książkę, której już nie 

Stefańska, Weronika Muńko, Jagoda Czaja. 
chcesz, a chciałbyś dać ją innym dzieciom, do biblioteki 

Wyniki turnieju ćwierćfinałowego:
szkolnej.

Prosimy rodziców naszych małych czytelników o 
13 kwietnia 

wykazanie odrobiny zainteresowania czytelnictwem 
BAT Sierakowice – Pałac Młodzieży Tarnów

dziecka, poświęceniem chwili rozmowy na temat 
90:37 (26:11, 18:13, 18:6, 28:7)

wypożyczonej książki, wspólnym odczytaniem autora, 
WKK Wrocław – MKS MOS Konin

tytułu, kilku zdań tekstu itp. Na pewno będzie to wpływało 
66:39 (18:13, 22:0, 13:8, 13:18) 

na częstsze wizyty dzieci w bibliotece szkolnej.
Na wszystkich małych i dużych czytelników 

14 kwietnia
czekamy w naszej bibliotece codziennie do godziny 15.00. 

Pałac Młodzieży Tarnów – MKS MOS Konin
Zapraszamy serdecznie.

50:64 (14:16, 16:16, 12:13, 8:19)
WKK Wrocław – BAT SierakowiceMaria Płotka
65: 8 (11:18, 24:27, 16:17, 14:16)nauczyciel - bibliotekarz 

15 kwietnia
MKS MOS Konin – BAT Sierakowice
38:77 (9:28, 3:18, 10:18, 16:13)
WKK Wrocław – Pałac Młodzieży Tarnów
65:57 (15:19, 14:14, 12:12, 24:12)

   W połowie kwietnia rozegranych zostało 8 turniejów 
ćwierćfinałowych Mistrzostw Polski Młodziczek do lat 14. Tabela końcowa:
Zespół „Bat” Sierakowice trafił do grupy z Pałacem 
Młodzieży z Tarnowa, MKS MOS Konin oraz WKK Wrocław, 
które było zarazem gospodarzem turnieju. Zespół 
dziewcząt z Sierakowic, prowadzony przez duet trenerski 
Magdalena Makurat, Monika Tomaczkowska oraz 
wzmocniony zawodniczką UKS „Trops” Kartuzy Dominiką 
Stefańską, rozpoczął zmagania w ćwierćfinale, w piątek 
13 kwietnia, przeciwko drużynie z Tarnowa. Nasze Drużyna „Bat” Sierakowice składa serdeczne 
dziewczęta pokazały się z jak najlepszej strony podziękowania Wójtowi Gminy Sierakowice Panu 
wygrywając spotkanie wynikiem 90:37! Tadeuszowi Kobieli oraz Panom Andrzejowi i Tadeuszowi 
  W kolejnym dniu rywalem naszych dziewcząt była Bigus – właścicielom firmy Handlowej „Bat” za wsparcie 
drużyna gospodarzy WKK Wrocław. Gospodynie miały wyjazdu do Wrocławia. Bez ich pomocy wyjazd nie byłby 
znaczącą przewagę fizyczną nad koszykarkami z możliwy.
Sierakowic, jednak nasze zawodniczki nie przestraszyły się i 
toczyły równorzędny pojedynek z zawodniczkami z Nadesłane
Wrocławia. „Bat” Sierakowice

  – W tym meczu na słowa uznania zasłużyły wszystkie 
zawodniczki naszego zespołu za bardzo dobrą grę w 

1. BAT Sierakowice 3 6 245 : 140

2. WKK Wrocław 3 5 196 : 174

3. MKS MOS Konin 3 4 141 : 193

4. Pałac Młodzieży Tarnów 3 3 144 : 219

Zawodniczki „Bat” Sierakowice



18 05 (262) kwiecień 2012

Turniej finałowy Gimnazjalnej Powiatowej Ligi w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców
Mistrzostwo dla Chmielna i Gowidlina!!!
  

Po pięciomiesięcznej batalii dobiegły końca 
rozgrywki w Gimnazjalnej Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej. 
Była to już ósma edycja, chyba najbardziej licznie 
reprezentowana przez gimnazjalną młodzież z powiatu 
kartuskiego. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięły 
cztery zespoły chłopców oraz aż dziesięć ekip dziewcząt. 
Rozgrywki na bieżąco można było śledzić na stronie 
organizatora przedsięwzięcia - klubu sportowego KS BAT 
Sierakowice (www.ks-bat.pl). Na tej stronie, oprócz 
bieżących wyników, przedstawione zostały wszystkie 
uczestniczące w rywalizacji zespoły oraz historia Ligi 
Gimnazjalnej.

Gimnazjaliści grali systemem ligowym, spotykając 
się ze sobą dwukrotnie: na swoim parkiecie oraz na boisku 
rywala. Ton tegorocznym rozgrywkom nadawali chłopcy z 
Gowidlina. Wszystkie swoje spotkania wygrali pewnie po 
3:0 i ten wynik chyba trudno będzie w przyszłości 

trenerów ekip, które wywalczyły czołowe miejsca. Są powtórzyć. Mieli świetnie poukładaną ekipę, doskonale 
wśród nich: Maciej Stefanowski (Chmielno), Paweł Staszek zgraną, przez co bardzo dobrze rozumieli się na boisku. 
(Gowidlino), Katarzyna Szumała (Żukowo I), Krzysztof Król Bardzo mała liczba słabych punktów w drużynie oraz 
(Przodkowo) oraz Joanna Bińkowska i Wioletta Kuchta znakomicie opanowana taktyka gry w ataku i obronie 
(Sierakowice). Gorące podziękowania kieruję również do dała im mistrzostwo w rywalizacji. 
wszystkich trenerów pracujących z młodzieżą, gdyż zawsze Natomiast zacięta rywalizacja toczyła się o 
należy podkreślać, iż udział w tych rozgrywkach jest bardzo kolejne lokaty. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z 
prestiżowy, ale wymaga poświęcenia, ogromnej ilości Przodkowa, ale musiała się o to starać aż do ostatniej 
czasu ze strony wszystkich nauczycieli. Bez ich kolejki. Gdyby to oni w ostatnim meczu przegrali 0:3 z 
zaangażowania gra młodych ludzi nie byłaby możliwa. Chwaszczynem, to wówczas trzy drużyny miałyby po 6 
Dziękuję Ani Walendziak (Kartuzy), Leszkowi Migda punktów i identyczny stosunek setów. To najlepiej świadczy 
(Chwaszczyno), Sylwii Musiałowskiej (Żukowo III), Joannie o wyrównanym poziomie  rywalizacji. Miejsce na podium 
Swenda (Żukowo II) oraz Stanisławowi Kus (Pomieczyno).wywalczyła również drużyna z Sierakowic.

P.S.W związku z dużą liczbą zespołów rywalizację 
wśród dziewcząt podzielono na dwie pięciozespołowe 
grupy. W pierwszej spotkały się ze sobą drużyny z 
gimnazjów z Chmielna, Żukowa I, Kartuz, Gowidlina i 
debiutujący w lidze zespół z Chwaszczyna. Tradycyjnie 
bardzo dobra była drużyna z Chmielna, która wygrywała 
wszystkie rozgrywki Ligi Gimnazjalnej od początku jej 
istnienia. Bardzo dobra praca trenera Macieja 
Stefanowskiego oraz rywalizacja dziewcząt również w lidze 
wojewódzkiej (także z sukcesami) sprawia, że dziewczęta z 
Chmielna są od lat poza zasięgiem reszty drużyn naszego 
powiatu. Drugą lokatę zajęły grające bardzo dobrą 
siatkówkę dziewczęta z Żukowa I. Zacięta była walka o 
trzecie miejsce w grupie - Gowidlino pokonało dwukrotnie 
Kartuzy 3:2 i awansowało do turnieju finałowego. 

W grupie drugiej walczyły ekipy z Sierakowic, 
Żukowa II i Żukowa III, Przodkowa oraz debiutantki z 
Pomieczyna. Tylko jeden mecz przegrały sierakowiczanki i 
one wygrały wewnątrzgrupową rywalizację. Tuż za nimi 
uplasowały się gimnazjalistki z Przodkowa i Żukowa II, i ten 
tercet awansował do turnieju finałowego. 

Turniej finałowy odbył się w Przodkowie dzięki 
gościnności dyrekcji tamtejszej szkoły. Spotkało się w nim 
sześć najlepszych drużyn w turnieju. I tu rywalizacja 
przebiegała w dwóch grupach. Pierwszą grupę pewnie 
wygrało gimnazjum z Chmielna, a o drugą lokatę zacięcie 
walczyły Gowidlino i Żukowo II. Decydujący pojedynek o II 
miejsce w grupie wygrały gowidlinianki. W drugiej grupie 
zwyciężyły dziewczęta z Żukowa I, natomiast do walki o III 
miejsce zakwalifikowały się dziewczęta z Sierakowic. 
Pojedynek o brązowy medal pomiędzy Sierakowicami a 
Gowidlinem to jedyny mecz w tym turnieju, w którym o 
wygranej decydował tie-break. Początek trzeciego, 
decydującego seta, po piorunujących zagrywkach, 
zawodniczki Sierakowic rozpoczęły od prowadzenia 8:0, i 
to w zasadzie ustawiło tego seta- wygrały go 
sierakowiczanki i mogły cieszyć się z brązowych medali. 
Natomiast mecz finałowy zakończył się bez niespodzianki - 
faworytki nie zawiodły i Chmielno po raz ósmy z rzędu 
zdobyło mistrzostwo ligi. Gratulacje!

Medale zostały wręczone przez prezesa ds. 
siatkówki KS BAT Sierakowice Dariusza Zelewskiego oraz 
przez dyrektora Zespołu Szkół w Przodkowie Jerzego 
Soliwodę. W tym miejscu przekazujemy gratulacje dla 

Mistrzowie z Gowidlina

Zapraszamy na turniej Grand Prix Polski w grze w 
skata w dniach 1 i 2 czerwca (piątek i sobota). 
Turniej odbędzie się w Dworku na Błotach w 
Załakowie. Zapisy na miejscu. Piątkowy turniej 
rozpocznie się o godz. 18.00, a główny turniej – w 
sobotę 2 czerwca o godz. 11.00. Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 502 491 629.
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Ogłoszenia drobne

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

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

Mam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w centrum Sierakowic, 
tel. 609 888 036 

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

Minimum 1 hektar przeliczeniowy wydzierżawię, 
tel. 691 719 275

Różne:

Poszukuję miejsca w samochodzie na 
dojazdy na trasie Sierakowice – Lębork od 
poniedziałku do piątku, w Lęborku na 
godz. 7.00 rano, tel. 609 238 225

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

Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m2
z pozwoleniem na budowę, media przy działce,
tel. 608 587 940

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach wspólnie z Zakładem Recyklingu PESTAR ze 
Starogardu Gdańskiego organizują bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

w dniach:
21 maja,
18 czerwca,
16 lipca,
20 sierpnia,
17 września,
15 października,
19 listopada,
17 grudnia

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)
Miejsce: 
- Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy i Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 9.00 – 10.30;
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie) w godz. 10.45 – 
12.00;
- co miesiąc jedno z sołectw w godz. 12.45 – 14.00.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych godzinach i 
miejscach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji po 
uprzednim poinformowaniu kierowcy pod nr tel. 606 611 721 lub 664 178 812.

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak na urządzeniach elektornicznych 
to znaczy, że nie wolno ich wyrzucać do kosza

Nauka języka norweskiego
od podstaw. tel. 508 419 201



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  w s p ó ł -
uzależnionych
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:

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).


