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Z sesji Rady Gminy

Oto ważniejsze informacje z dwóch ostatnich sesji Rady Gmi- Gmina Sierakowice otrzyma 2,2 mln zł dofinansowania na 
ny, które odbyły się w dniach 27 listopada i 11 grudnia. nowy budynek dydaktyczny gowidlińskiego gimnazjum. Inwestycja 

wartości ponad 9,2 mln zł miała zostać w całości sfinansowana ze środ-
Wójt poinformował… ków gminnych, tymczasem Wójtowi Gminy udało się pozyskać dofi-

Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Główne za- nansowanie z rezerwy premiera Donalda Tuska. 
łożenia z Ministerstwa Finansów, które każda gmina musi przyjąć, są 
mało optymistyczne. W planowanym budżecie na 2013 r. będzie znacz- 60 komputerów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
nie mniej pieniędzy niż w tegorocznym. Szczególnie dokuczliwe dla Sześćdziesiąt gospodarstw domowych z terenu gminy Sie-
gminy są bardzo duże cięcia środków na język kaszubski (o 1,8 mln zł). rakowice ma szansę otrzymać w przyszłym roku zestaw komputerowy 
Poza tym zmniejszona została subwencja oświatowa. Mimo to po- z darmowym dostępem do internetu. Warunkiem jest uzyskanie dofi-
mniejszony budżet ma zaspokoić zaplanowane czteroprocentowe pod- nansowania przez Gminę z programu Innowacyjna Gospodarka, które-
wyżki dla nauczycieli. Gmina nie otrzyma tzw. subwencji równoważą- go celem jest zwiększenie możliwości dostępu do internetu osobom
cej. O 1,3 mln zł zmniejszą się także wpływy unijne, czyli te, które gmi- o niskich dochodach, rodzinom wielodzietnym lub osobom niepełno-
na może w danym roku pozyskać. Poszczególne działy Urzędu Gminy sprawnym. 
otrzymały wytyczne, by ciąć wydatki bieżące tak, aby zostały na po- Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, 
ziomie roku obecnego, a nawet mniejsze o 2%.  to 60 rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma zestawy 

W Puzdrowie rozpoczęły się prace przy budowie sali gimnas- komputerowe. Dodatkowo z tego programu zostanie zakupionych 78 
tycznej. Do przetargu stanęło sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę zło- komputerów dla gminnych szkół. Zarówno rodziny, jak i placówki 
żyła firma Elwoz, która wykona inwestycję za 2.150.740 zł. szkolne przez trzy lata (2013-15) będą miały zapewniony darmowy 

Ukończono remont drogi transportu rolnego Kokwino – Pa- dostęp do internetu, a przez kolejne 5 lat za 1 zł miesięcznie. 
czewo. Prace budowlane na odcinku długości 880 mb wykonała firma Wartość projektu oszacowano na 850 tys. zł, a wkład własny 
Dromos za kwotę 464 tys. zł. Na inwestycję Gmina pozyskała dofi- naszego samorządu na 127 tys. zł. 
nansowanie w wysokości 100 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rol- O tym, które z rodzin otrzymają zestawy komputerowe 
nych. będzie decydować specjalna komisja powołana przez wójta gminy. 

Toczą się rozmowy z Tomaszem Czabańskim, dyrektorem 
PKP S.A. z oddziału gospodarowania nieruchomościami, w sprawie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zatwier-
oddania Gminie Sierakowice fragmentu ulicy Piwnej, będącym do tej dzony
pory własnością PKP. Mowa o odcinku od skrzyżowania z ulicą Dwor- Radni zatwierdzili roczny program współpracy Gminy Sie-
cową do skrzyżowania przy stacji paliw. rakowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Dokument

Oddano do użytku inwestycję realizowaną wspólnie ze Sta- określa w rocznej perspektywie cele, zasady, przedmiot i formy współ-
rostwem Powiatowym, czyli chodnik z Szopy do Bąckej Huty i wyre- pracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach 
montowany odcinek drogi z Mojusza do Szopy. Jeżeli chodzi o remont współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi pro-
drogi powiatowej, to na wiosnę przyszłego roku zostanie wylana tam wadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na 
jeszcze jedna warstwa asfaltu. Wkład własny Gminy Sierakowice w to rzecz jej mieszkańców oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki 
zadanie wyniósł 320 tys. zł. społecznej i finansowej Gminy. 

Są niemal stuprocentowe szanse na uzyskanie dofinanso- Kilka dni później został ogłoszony konkurs ofert na priory-
wania remontu drogi z Puzdrowa przez Piekiełko do Sierakowic. Wnio- tetowe zadania w kilku obszarach. Na zadania z zakresie kultury 
sek złożony przez Gminę zakwalifikował się do dofinansowania z Na- fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 r. przeznacza się 360 tys. zł; w za-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy tzw. „schety- kresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 24 
nówek”. Remont będzie obejmował budowę nowej nawierzchni drogi tys. zł; w zakresie kultury i sztuki regionalnej – 21 tys. zł oraz w zakre-
z Puzdrowa przez Piekiełko do Sierakowic, a tutaj także ulic: Kubusia sie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 96 tys. zł. Termin składania 
Puchatka i Przedszkolnej do skrzyżowania z ulica Słupską. Wartość in- wniosków mija 21 grudnia, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póź-
westycji oszacowano na 4,6 mln zł, z czego jedną trzecią mają stanowić niej niż do 15 lutego 2013 r.
środki z budżetu państwa. Po podpisaniu umowy (najprawdopodobniej 
jeszcze w tym roku) zostanie ogłoszony przetarg. Pierwsze uchwały w sprawie nowego systemu gospodarki odpa-

Najprawdopodobniej dopiero w styczniu bądź lutym zosta- dami podjęte
nie ogłoszony konkurs, w ramach którego będzie można składać wnios- Podczas listopadowej sesji radni podjęli pierwsze z szeregu 
ki o dofinansowanie jednej z większych planowanych inwestycji dro- ważnych uchwał związanych ze zmianą systemu gospodarowania od-
gowych, jaką Gmina ma zamiar realizować wspólnie z Urzędem Mar- padami. Po pierwsze zadecydowali o odbieraniu odpadów komunal-
szałkowskim. Mowa o remoncie nawierzchni fragmentów dróg wo- nych z nieruchomości niezamieszkałych. Mowa tu o szkołach, insty-
jewódzkich 211 i 214 wraz z budową ronda przy Urzędzie Gminy, świa- tucjach, przedsiębiorstwach itp. W przypadku tego typu nieruchomości 
teł w centrum Sierakowic oraz budową bezpiecznego przejścia dla pie- opłata za wywóz będzie naliczana od pojemnika. Nie mają tu zasto-
szych (tunelu) obok wiaduktu przy wylocie w kierunku Kartuz. Reali- sowania metody stosowane w przypadku nieruchomości zamieszka-
zacja inwestycji jest technicznie możliwa w ciągu jednego roku, nies- łych (czyli np. od mieszkańca lub od ilości zużytej wody). Wysokość 
tety może to spowodować paraliż komunikacyjny Sierakowic, więc in- stawki za wywóz jednego pojemnika, a także częstotliwość wywozu – 
westycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat: 2013-14, o ile za- to decyzje, które zostaną podjęte przez radnych w późniejszym termi-
kwalifikuje się do dofinansowania. Gmina ze swej strony przygotowała nie. 
wszelką niezbędną dokumentację i uregulowała sprawy własnościowe, Kolejna uchwała dotyczyła wymagań, jakie powinien speł-
a gotowy wniosek aplikacyjny już od kilku miesięcy czeka na ogłosze- niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróż-
nie terminu konkursu. nianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

c.d.
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Poczet sztandarowy Związku Kombatantów

Do tej pory wymogi te były regulowane odpowiednim za- 4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu 
rządzeniem Wójta Gminy, ale znowelizowana ustawa nakazuje, aby gospodarki odpadami;
była to uchwała rady gminy. 5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

Trzecia uchwała podjęta przez radnych dotyczyła regulami- szczególnie w zakresie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością 
nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sierakowice. Re- dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
gulamin określa: wspólnego użytku;

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na tere-
terenie nieruchomości obejmujących: nach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbie- utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieru-
rania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gos- chomościach;
podarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zu- 7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej de-
żytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elek- ratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
tronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów Natomiast decyzje w sprawie metody naliczania opłaty i sa-
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów mej wysokości opłaty za wywóz odpadów zostaną podjęte na sesji do-
zielonych; piero po świętach. 

b) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń – Jakbyśmy nie wybrali, ustawa jest tak skonstruowana, że 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego; wszystkich nie zadowolimy – powiedział Zbigniew Fularczyk. – Nie 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myj- ma sprawiedliwej metody. Czy będziemy brać pod uwagę zużycie wo-
niami i warsztatami naprawczymi; dy, czy od mieszkańca, ryczałtowo od gospodarstwa domowego czy też 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczo- od metrażu – każda z metod jest wadliwa. Ustawa jest tak skon-
nych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości struowana, że nawet gdyby samorządy chciały pomóc grupie miesz-
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń kańców, którzy byliby w jakiś sposób pokrzywdzeni, nie możemy sto-
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym sować żadnych ulg, jak jest to np. w przypadku dopłaty do kanalizacji. 
i technicznym, przy uwzględnieniu: Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe.

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gos- Warto przypomnieć, że stawka za odpady ma obejmować 
podarstwach domowych bądź w innych źródłach; koszty związane z odbiorem śmieci, koszty transportu odpadów na

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; składowisko oraz koszty związane z obsługą administracyjną systemu
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komu- (system ewidencyjny i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów). 

nalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów Zakłada się, że 50% kosztów to koszty związane z odbiorem odpadów 
przeznaczonych do użytku publicznego; od mieszkańców, 37% to koszty związane z transportem na skła-

dowisko, a 13% to koszty administracyjne.   

Nowy skład rady społecznej Kaszubskiego Centrum Medycznego

Rada Społeczna działająca przy ośrodku zdrowia funkcjo-
nowała przez dwie kadencje w niezmienionym składzie. Zasiadają
w niej przedstawiciele lokalnego środowiska, a odgórnie jest to także 
wójt oraz przedstawiciel wojewody. Po śmierci jednej z członkiń, pani 
Danuty Tandek, nie wybrano nikogo na jej miejsce. W radzie zasiadali 
także Zbigniew Suchta oraz Jerzy Meronk. 

Radny Rafał Makurat zaproponował w miejsce Jerzego Me-
ronka radnego Mirosława Kuczkowskiego. Propozycja ta została
zaakceptowana przez pozostałych radnych.

Oto nowy skład Rady Społecznej: Tadeusz Kobiela – wójt 
Gminy Sierakowice, Jerzy Pobłocki – przedstawiciel wojewody po-
morskiego oraz Maria Marcińska, Zbigniew Suchta i Mirosław Kucz-
kowski – wyłonieni przez Radę Gminy. 
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Nagroda marszałka dla Ryszarda Klajn
Ryszard Klajn, kierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Sierakowicach, znalazł się w gronie pięciu 
pomorskich pracowników pomocy społecznej nagrodzonych 
przez marszałka województwa pomorskiego. Nagrody – 
„Srebrne Drzewka” – zostały wręczone 26 listopada w hotelu
Posejdon w Gdańsku-Jelitkowie, podczas seminarium „Prawo 
dziecka do rodziny a piecza zastępcza”.

– Coroczna nagroda za wybitne i nowatorskie osiąg-
nięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jed-
nostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu woje-
wództwa pomorskiego przyczyni się nie tylko do podniesienia 
prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ale będzie zarazem du-
żym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej gru-
py zawodowej – mówił Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. 

Nagrody te przyznawane są m.in. za wdrażanie pro-
jektów aktywizacji i integracji społecznej, skierowanych do 
osób wykluczonych społecznie, za tworzenie i rozwijanie wy-
sokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, 
inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, 
tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie i promowanie wolontariatu, a także upowszech-
nianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej. Kandydatów do nagród mogły zgłaszać 
osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej. 
Nagroda ma charakter indywidualny i wynosi po 3000 zł dla każdego z laureatów. 

W bieżącej edycji konkursu wpłynęło łącznie 21 wniosków z terenu województwa. Kapituła, 
po przeanalizowaniu złożonych wniosków, zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do na-
grody pięciu kandydatom, wśród których znalazł się Ryszard Klajn. 

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach nagroda została
przyznana za całokształt pracy na rzecz pomocy społecznej, w tym za kreatywność i zaangażowanie
w podejmowane działania, za scalanie współpracy między organizacjami na rzecz potrzebujących, po-
nadto za stworzenie środowiskowej metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Oprac. AR, Foto: AR
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Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie czyno zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno – „Osiedle za pocz-
Sierakowice obręb: Rębienica –Tuchlino oraz Łyśniewo – Migi – tą” i wsi Kłodno. Zakończono budowę zlewni PS1 w miejscowości

Sulęczyno oraz PS3 w miejscowości Kłodno wraz z montażem prze-Poręby – Sierakowice. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchlino. Brak zasilania ener- pompowni przydomowych. Trwają prace przygotowawcze przed mon-
getycznego wstrzymuje uzyskanie zgody na użytkowanie sieci kana- tażem obu przepompowni sieciowych (wykonawca oczekuje na pre-
lizacji sanitarnej w miejscowości Poręby, Migi i Łyśniewo. Obecnie fabrykowane zbiorniki przepompowni wraz z armaturą).

Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnejoczekujemy na zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Bo-w miejscowości Migi.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie rek – Bielawki – Kistowo – Żakowo – Sulęczyno. Obecnie wyko-
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska – Załakowo – Pałubice. nawca wykonuje prace porządkowe, wykonywane są przyłącza kana-
Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę na część sieci kanalizacji sa- lizacyjne i przepompownie ścieków. Trwają procedury administracyjne 
nitarnej w miejscowości Kamienica Królewska. w zakresie zatwierdzenia zmian lokalizacji przepompowni ścieków 

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy- PS7 i PS8.
łączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stro-Góra – Podjazy – Amalka. Zakończono budowę kanalizacji w miej-
nie . scowości Widna Góra, Podjazy i Amalka. Nadal trwają procedury ad-

ministracyjne dotyczące zmiany lokalizacji przepompowni PS1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw miejscowości Podjazy.  

ze środków Funduszu SpójnościKontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
w ramach Programu Infrastruktura i Środowiskonej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Sulę-

www.pwik.sierakowice.pl
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br. Michał

Sukces rolników z naszej gminy na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych 

Dwóch rolników z gminy Sierakowice zakwalifikowało etapie olimpiady udział wzięło 27 rolników. Piątka finalistów,
się do Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. a wśród nich przedstawiciele naszej gminy, będzie reprezentować po-

W eliminacjach powiatowych, które odbyły się 22 listo- wiat w konkursie wojewódzkim 14 grudnia. 
pada w Kartuzach Michał Smentoch ze Starej Huty zajął pierwsze, Pan Michał Smentoch prowadzi 50-cio hektarowe gospo-
a Edmund Witt z Tuchlina czwarte miejsce. darstwo nastawione na produkcję trzody chlewnej i w tym kierunku 

Konkurs jest organizowany już od wielu lat przez Pomor- chce je rozwijać. W olimpiadzie brał udział po raz czwarty, a drugi raz 
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zmienia się jedynie jego for- zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Natomiast pan Edmund 
muła. W olimpiadzie mogą wziąć udział młodzi rolnicy w wieku do Witt prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję drobiu i mle-
40 lat, a także młodzież ze szkół ponadgimanzjalnych. Podczas ka. Na swojej ziemi uprawia także zboża. W olimpiadzie brał udział 
ostatniej edycji rolnicy wypełniali składający się z 50 pytań test, pierwszy raz. Obaj panowie zgodnie twierdzą, że wiedzę przydatną
a później odpowiadali na pytania komisji. Pytania obejmowały sze- w konkursie dało im doświadczenie zdobyte podczas pracy na roli. 
roki zakres wiedzy rolniczej związanej z produkcją roślinną i zwie- Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym 
rzęcą, zagadnieniami z ekologii, mechanizacją i ekonomią. W tym etapie olimpiady.

Karolina Lewna zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu
zorganizowanego przez NBP

też fakt, że w podstawie programowej jest zaledwie kilka zagadnień do-
tyczących tego obszaru. Karolina zwracała uwagę na to w swojej pracy 
pisząc, że może gdyby w szkole większy nacisk kładziono na prak-
tyczne zastosowanie wiedzy o bankowości i systemach zabezpieczeń, 
to wielu młodych Polaków nie dałoby się nabrać na parabankową dzia-
łalność Marcina P. i setek podobnie funkcjonujących mniejszych firm 
oferujących wątpliwej jakości „usługi” finansowe. Moja rola jako 
opiekuna ograniczyła się w zasadzie do kwestii redakcyjnych i meto-
dologicznych czy pomocy w zdobyciu źródeł. Dużo większą rolę ode-
grali na tym polu Rodzice Karoliny, którzy cały czas ją wspierali i wie-
rzyli w jej sukces. 

4 grudnia w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie od-
była się uroczysta Gala Konkursu, na którą udaliśmy się z Karoliną
w towarzystwie jej ojca. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu praca Ka-
roliny otrzymała pierwsze miejsce na ponad 120 zgłoszeń z terenu ca-
łego kraju. W skład Kapituły Konkursu wchodzili wybitni ekonomiści
i finansiści, wykładowcy takich szkół jak Szkoła Główna Handlowa, 

Na początku października Narodowy Bank Polski ogłosił członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Ministerstwa 
XI edycję konkursu na pracę pisemną. Ta coroczna inicjatywa eduka- Finansów, Rady Polityki Pieniężnej, Komisji Nadzoru Bankowego i in-
cyjna NBP wyłania najlepszych uczniów z całej Polski, szczególnie za- nych instytucji. Każda praca była sprawdzana pod kątem legalności 
interesowanych naukami z zakresu ekonomii i finansów, w dwóch ka- przez partnera konkursu - serwis Plagiat.pl. Każdy z członków 
tegoriach wiekowych – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Tegoroczne Kapituły, po przeczytaniu wszystkich prac, wybrał 10 jego zdaniem 
tematy to „Instytucje para bankowe. Czy ‘para’ robi różnicę?” dla 
pierwszej kategorii i „Lokowanie oszczędności czyli sztuka roz-
tropności” dla drugiej grupy.

Z sierakowickiego gimnazjum zgłosiła się tylko jedna osoba 
– uczennica klasy III – Karolina Lewna. Można się domyślać, że pozo-
stałych uczniów odstraszył albo temat, albo wymagania metodolo-
giczne. Te ostatnie były faktycznie stosunkowo rygorystyczne; w za-
sadzie na poziomie uniwersyteckim. Karolina tak opowiada o swoim 
udziale w tym przedsięwzięciu:

Zdecydowałam się wziąć udział w konkursie, ponieważ lubię 
wyzwania. Temat wydawał mi się ciekawy, bo dużo się o tym mówiło
w telewizji, jak i w moim domu. Ogółem tematyka nie była trudna, bar-
dziej bałam się, że nie napiszę wymaganej ilości materiału, chociaż sły-
nę z tego, że lubię się rozpisywać. Udział w konkursie dał mi ogromną 
satysfakcję i nauczył mnie, że warto dzielić się wiedzą i swoimi spos-
trzeżeniami. Gospodarką i ekonomią interesowałam się od dłuższego 
czasu. Moja wiedza na ten temat rozwijała się także dzięki lekcjom wie-
dzy o społeczeństwie. Z natury jestem humanistką, ale świat finansów in- najlepszych, potem we wspólnych obradach wybrano z każdej 
teresuje mnie coraz bardziej. Niemniej przyszłości zawodowej nie mam dziesiątki po trzy i dopiero wtedy, na drodze długich i żmudnych narad, 
jeszcze do końca ustalonej, więc nie wiem, czy będzie to właśnie ta dzie- stworzono listę laureatów – 3 wyróżnień i trzech miejsc w każdej
dzina. z dwóch kategorii wiekowych. Nagrodę w postaci czeku na pokaźną 

Jako opiekun merytoryczny, a zarazem nauczyciel wiedzy sumę oraz tabletu multimedialnego wręczyła przewodnicząca Kapituły 
o społeczeństwie, czerpałem sporo satysfakcji z pracy z Karoliną nad jej wiceminister finansów dr Halina Wasilewska-Trenkner oraz prof. 
tekstem. Świetnie pracuje się z kimś, kogo tematyka faktycznie inte- Małgorzata Zaleska - członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 
resuje i do niczego nie trzeba go zmuszać. Z mojego doświadczenia Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
wynika, że niestety mało jest młodych ludzi zainteresowanych proble- Karolinie dziękuję za wkład pracy, serdecznie gratuluję także 
matyką gospodarczą, którzy chcieliby poświęcić czas na zgłębianie za- jej Rodzicom i wierzę, że to nie ostatni jej sukces naukowy.
sad funkcjonowania gospodarki rynkowej. O skali problemu świadczy Adrian Klawikowski

Wręczenie nagrody

Karolina z ojcem
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Diamentowe gody państwa Urszuli i Stanisława Gliszczyńskich
Budując ten budynek liczy- łem jej wsparcie i pomoc. I to cenię
liśmy, że któreś z dzieci ze- u niej najbardziej.
chce mieszkać z nami. No cóż Co ceni Pani w mężu? Proszę 
– każdy ma swoje miesz- wymienić najlepsze cechy męża.
kanie, nas odwiedzają i po- W mężu zawsze ceniłam jego nie-
magają w niezbędnych pra- zwykłą pracowitość, ofiarność i zaradność. 
cach przy budynku i na po- Był męski, co dodawało mi sił w trudnych 
sesji. chwilach i był dobrym ojcem. W chwili 

Ile macie Państwo obecnej cieszę się, że ma dobrą pamięć, jest 
wnuków i prawnuków? sprawny (ciągle jeździ na rowerze) i jest 

Mamy trzynaścioro mądrym człowiekiem. Jego pasją jest rozwią-
wnuków i dziewięcioro pra- zywanie krzyżówek.
wnuków. Oceniając Wasze wspólne życie

Jaki był podział z perspektywy czasu – proszę powiedzieć co 
obowiązków w Waszej ro- cementowało wasz związek i rodzinę? Co de-
dzinie? Czy były prace ty- cyduje o tym, że małżeństwo przetrwa całe 
powe dla kobiety i typowe życie?
dla mężczyzny? Nasze wspólne życie cementowały 

Pomimo tego, że na pewno dzieci. Potem problemy, których nie 
żona pracowała, w naszym brakowało w życiu, a którym stawialiśmy
małżeństwie panował trady- wspólnie czoła i je pokonywaliśmy, a także
cyjny podział obowiązków. wspólnie przeżywane chwile szczęścia i ra-Czwartego lutego 2012 r. minęło 

Żona gotowała obiady, dbała o dom, o por- dości.60 lat Państwa związku małżeńskiego. To 
ządek, o dzieci. Ja zajmowałem się pracami Jaką receptę na udane mał-niezwykle zaszczytny jubileusz. W naszej 
w obejściu, na zewnątrz domu i troszczyłem żeństwo dalibyście Państwo ludziom mło-gminie tylko trzy małżeństwa doczekały
się o dach nad głową dla rodziny. Troska o dzie- dym, którzy planują ślub?diamentowych godów małżeńskich. Gra-
ci była naszym wspólnym obowiązkiem Młodzi ludzie powinni wszelkimi si-tuluję Państwu! W jakiej parafii braliście 
i w tym pomagaliśmy sobie wzajemnie łami dążyć do wzajemnej zgody, umieć wy-Państwo ślub i kto go udzielał?
i wspieraliśmy się. baczać sobie, być dla siebie wsparciem i po-Ślub braliśmy w 1952r w parafii św. 

Czy pamiętacie Państwo jakąś mocą. Wtedy uda im się dotrwać do diamen-Marcina w Sierakowicach, a udzielał nam ślu-
wyjątkową kłótnię w Waszym małżeństwie, towych godów.bu Ks. Kamiński.
jeśli tak, to o co poszło w tej kłótni? Czy jesteście Państwo szczęśliwi? Jakie mieliście Państwo wesele?

Takiej kłótni nie pamiętamy. O każ- Czy Wasze małżeństwo było szczęśliwe? Wesele było skromne. Odbyło się
dej sprzeczce i różnicy zdań staraliśmy się jak Z perspektywy czasu uważamy, że w mieszkaniu panny młodej. 
najszybciej zapomnieć i dążyliśmy do zgody. nasze małżeństwo jest udane. Oczywiście, że Czy pamiętacie Państwo jakiś

Kto w Waszym małżeństwie przez tych 60 lat wspólnego życia także mie-szczególny prezent z okazji ślubu, o którym 
pierwszy dążył do pojednania i pogodzenia waliśmy trudniejsze chwile, ale zawsze uda-pamięta się do dzisiaj, a może jest pamiątką 
się? wało nam się je pokonać i potrafiliśmy się po-do dnia dzisiejszego?

To było różnie. Nieraz mąż, innym rozumieć. Nie pamiętamy prezentów. Praw-
razem ja. Jednak oboje nie potrafiliśmy zbyt Gdzie spędzicie Państwo najbliż-dopodobnie prezenty były bardzo skromne
długo nosić w sobie żalu lub pretensji. sze święta Bożego Narodzenia?i praktyczne, jak dla małżeństwa na dorobku. 

Jaką najpiękniejszą chwilę, jaki Już od wielu lat spędzamy świętaDawniej nie przywiązywało się takiej uwagi 
najważniejszy dzień pamiętacie z okresu u naszej córki Mirosławy i jej rodziny. W tym do prezentów jak dzisiaj. 
Waszego małżeństwa? roku także będziemy je spędzać u niej.W jaki sposób Państwo się poz-

Najpiękniejsze chwile w naszym Czy mąż kupował Pani prezenty? nali?
małżeństwie to te, gdy rodziły się dzieci, wnu- Czy Pani lubiła robić prezenty mężowi?Poznaliśmy się w pracy. Oboje by-
ki i prawnuki. Im liczniejsza rodzina tym wię- Tak. Pamiętał o rocznicach i uro-liśmy pracownikami Urzędu Gminy w Siera-
cej niezapomnianych i pięknych chwil. czystościach. Najczęściej obdarowywał mnie kowicach. Ja byłem agronomem. Mieszkałem 

Co ceni Pan w żonie? Proszę wy- słodyczami. Ja jemu kupowałam przeważnie w budynku obecnego GOK-u. Wynajmowa-
mienić najlepsze cechy żony. koszule. Lubiliśmy sprawiać sobie przyjem-łem pokój u państwa Termanów.

Żonę podziwiałem za wiele cech, ność drobnymi upominkami i życzliwym sło-Gdzie Pani mieszkała przed ślu-
które miała. Nie zawsze jej to mówiłem, ale wem.bem, a gdzie Pan mieszkał? Gdzie za-
w duchu byłem z niej bardzo dumny i jestem Dziękuję za rozmowę. Proszęmieszkaliście po ślubie?
szczęśliwy, że spotkałem na mojej drodze przyjąć najlepsze życzenia od RedakcjiUrszula jest Kociewianką,  a przed 
życiowej piękną i mądrą kobietę. Nie było „Wiadomości Sierakowickich”.ślubem mieszkała w Sierakowicach, w cegla-
nam łatwo w życiu i tu przydatna była jej gos-nym budynku koło Poczty przy ulicy Dwor-

Z diamentowymi Jubilatamipodarność. Przez całe nasze małżeństwo czu-cowej. Obecnie budynek jest własnością gmi- Rozmawiała Maria Karolak
ny. Ja pochodzę z Parchowa. Pracę dostałem
w Sierakowicach. Szkołę średnią kończyłem 
w Pruszczu. Po ślubie zamieszkaliśmy u żony 
w jej mieszkaniu. 

Ile macie Państwo dzieci i gdzie 
mieszkają? 

Mamy sześcioro dzieci – Andrzeja, 
Edwarda, Mirosławę, Bogdana, Jana i Lu-
cynę. Trójka z nich mieszka w Sierakowicach, 
a pozostali w Kamienicy Królewskiej,
w Łapalicach i w Lęborku.

Na Święta Bożego 
Narodzenia oraz na 
nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od 
ludzi, szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożej 
Dzieciny
wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Mojusz
życzy Sołtys i Rada Sołecka
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Złote i diamentowe jubileusze małżeńskie
Uroczystość „okrągłych” rocznic zawarcia związ-

ku małżeńskiego to jedna z najmilszych w ciągu całego roku. 
Do urzędu gminy zapraszane są pary, które przeżyły wspól-
nie pięćdziesiąt lat. Jest to zatem doskonała okazja do świę-
towania nie tylko w gronie rodzinnym. 

W tym roku uroczystość miała miejsce 13 grud-
nia. Z zaproszenia skorzystały także pary, które świętowały 
60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, czyli diamen-
towy jubileusz. Gospodarzami uroczystości byli: kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Skierka, wójt Tadeusz Ko-
biela i jego zastępca Zbigniew Fularczyk.  

W mijającym roku pięćdziesiątą rocznicę zawar-
cia związku małżeńskiego świętowało 20 par. Byli to: pań-
stwo Jadwiga i Bernard Bojanowscy z Gowidlina, państwo 
Brygida i Bogdan Boreccy z Sierakowic, państwo Joanna
i Leon Butowscy z Sierakowic, państwo Ludwika i Władys-
ław Choszcz z Gowidlina, państwo Helena i Bernard Cza-
jowie z Sierakowic, państwo Irena i Paweł Formelowie
z Łyśniewa, państwo Klara i Zygmunt Fularczykowie z Sie-
rakowic, państwo Klara i Czesław Grzenkowiczowie z Kok-
wina, państwo Stanisława i Albin Kleinowie ze Szklanej,
państwo Anna i Zygfryd Knutowie z Sierakowic, państwo 
Irena i Henryk Kossowie z Sierakowic, państwo Gertruda
i Kazimierz Krause z Puzdrowa, państwo Stefania i Sta-
nisław Labuddowie z Welku, państwo Elżbieta i Leon Puz-
drowscy z Lisich Jam, państwo Stefania i Józef Rompowie
z Gowidlina, państwo Ewa i Edward Sikorowie z Sierako-
wic, państwo Aniela i Władysław Smętochowie z Poręb,
państwo Anna i Jan Szela z Borowego Lasu, państwo Maria
i Paweł Szulcowie z Sierakowic oraz państwo Władysława
i Stanisław Woźniakowie z Lisich Jam.

Sześćdziesiątą rocznicę ślubu w 2012 roku ob-
chodziły trzy pary: państwo Adela i Stanisław Makurat z Li-
sich Jam, państwo Marta i Władysław Formelowie z Siera-
kowic oraz państwo Urszula i Stanisław Gliszczyńscy z Sie-
rakowic.

Wójt Gminy, witając dostojnych gości, nie szczę-
dził słów uznania dla ich doświadczeń, przeżyć i życiowej 
mądrości: – Różne były Wasze koleje losu, ale cenne doś-
wiadczenie zdobywa się tylko z wiekiem. Młodzi nie mają 
tego, chciałoby się powiedzieć daru, ale to jest coś wypra-
cowane przez życie. Życzyłbym gorąco, żeby młodsze po-
kolenie – Waszych dzieci, a przede wszystkim wnuków
– czerpało z Waszej mądrości i doświadczenia. To jest bo-
gactwo i kapitał ludzki. Gdyby młodsza generacja chciała
częściej posłuchać Waszej dobrej rady, to w tym kraju może 
byłoby inaczej, lepiej. Młodsze pokolenia winny bazować 
na doświadczeniach pokoleń starszych. I wtedy naród jest 
mocniejszy i z większą odwagą prze do przodu. 

Pary świętujące złote jubileusze otrzymały me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło upominków 
ufundowanych przez Urząd Gminy oraz listów gratulacyj-
nych. Z okazji złotych godów składam Szanownemu Pań-
stwu wyrazy uznania, głębokiego szacunku i podziękowania 
za wszystko, co przez tak długi czas tworzyliście i budowa-
liście jako małżeństwo i rodzina. To dzięki Waszej pracy
i wytrwałości, związek Wasz stał się trwałym związkiem 
dwojga wspierających się wiernie ludzi. Proszę także przy-
jąć serdeczne życzenia wielu sił, dobrego zdrowia, dużo ra-
dości, szczęścia i spokoju oraz wszystkiego najlepszego
w dalszych szczęśliwych latach Waszego małżeństwa.
– napisał w liście wójt Tadeusz Kobiela.

Dla Jubilatów zatańczył i zaśpiewał Kaszubski
Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”. 

Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” składa 
czcigodnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia docze-
kania w szczęściu i zdrowiu kolejnych rocznic ślubu.

12 (269) grudzień 2012
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Adela i Stanisław Makurat Klara i Zygmunt Fularczykowie Joanna i Leon Butowscy

Czesław i Klara Grzenkowiczowie Anna i Jan Szela Leon i Elżbieta Puzdrowscy

Władysław i Ludwika Choszcz Władysław i Aniela Smętochowie

Brygida Borecka

Józef Rompa

Irena Formela Stefania Labudda Anna i Zygfryd Knutowie

Bernard i Helena Czajowie Irena i Henryk Kossowie

Władysława i Stanisław Woźniakowie Marta i Władysław Formelowie

Recepta na udany rok

Bierzemy 12 miesiêcy i oczyszc-
zamy je dok³adnie z goryczy, chciwoœci, 
ma³ostkowoœci i lêku; po czym rozkraw-
amy ka¿dy miesi¹c na 30 lub 31 czêœci, tak 
aby zapasu wystarczy³o na ca³y rok.

Ka¿dy dzieñ przyrz¹dzamy 
osobno z jednego kawa³ka pracy, z dwóch 
kawa³ków pogody ducha i dobrego hu-
moru. Do tego dodajemy trzy du¿e ³y¿ki na-
gromadzonego optymizmu, ³y¿eczkê to-
lerancji, ziarenko ironii i szczyptê taktu.

Nastêpnie ca³¹ masê polewamy 
dok³adnie du¿¹ iloœci¹ mi³oœci. Gotow¹ po-
trawê przyozdabiamy bukietem uprzej-
moœci i podajemy codziennie z radoœci¹ i fi-
li¿ank¹ dobrej orzeŸwiaj¹cej herbaty.

Katharine Elizabeth Goethe

Maria i Paweł Szulcowie



10

Po raz kolejny Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowi-
cach zaprosił mieszkańców gminy 
na koncert do Drewnianego Za-
bytkowego Kościoła. Tym razem 
była to muzyczna wędrówka po
europejskich dworach okresu re-
nesansu i baroku w wykonaniu Ca-
pelli Zamku Rydzyńskiego. Kon-
cert odbył się 23 listopada. 

Capella Zamku Ry-
dzyńskiego to znany w kraju i za 
granicą kwintet instrumentów dę-
tych blaszanych. Założycielem
i kierownikiem artystycznym zes-
połu jest prof. Mieczysław Leś-
niczak.  Capel la  powsta ła
w październiku 1985 r., a jej 
pierwszy koncert odbył się w re-
prezentacyjnej sali balowej rezy-
dencji króla Stanisława Lesz-
czyńskiego w Rydzynie. Mece-
nasem zespołu jest właściciel zam-
ku w Rydzynie, czyli Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich. Zespół 
tworzą absolwenci Akademii Mu-

Podczas koncertu w Sierakowicach zespół wykonał utwory zycznej w Poznaniu, którzy na co dzień pracują w orkiestrach sym-
zarówno polskich jak i europejskich kompozytorów. Publiczność mia-fonicznych Poznania. W 1993 r. władze naczelne Polskiego Związku 
ła okazję uczestniczyć w niezwykłej muzycznej podróży przez stu-Łowieckiego nominowały Capellę Reprezentacyjnym Zespołem Mu-
lecia, słuchając muzyki granej przed wiekami na dworach polskich, zyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego. W ubiegłym ro-
angielskich czy francuskich. Nieodłącznym elementem dworskiego ku minister kultury i dziedzictwa narodowego odznaczył kwintet or-
życia były różnego rodzaju rozrywki, do których należały m.in. po-derem Zasłużeni dla Kultury Polskiej. Zespół jest znany sierakowic-
lowania. Artyści Capelli zagrali więc także utwory typowo myś-kiej publiczności, gdyż od wielu lat występuje na Festiwalu Kultury 
liwskie. Każdy z utworów został poprzedzony ciekawym komenta-Łowieckiej „Knieja”. Tym razem zespołowi towarzyszył solista – zna-
rzem prof. Mieczysława Leśniczaka.ny śpiewak operowy Sławomir Olgierd Kramm.

Tekst i foto: AK

Koncert w Drewnianym Zabytkowym Kościele
Muzyka dworów europejskich
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Harmonogram sekcji stałych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach

Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela  
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
środa: godz. 16.00-18.00

Sekcja nauki gry na instrumentach 
skrzypce – instruktor:
mgr Michał Szczypiorski   
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota: od godz. 9.00      
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie
poniedziałek: od godz 16.00

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas,
organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska 
zajęcia w  Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00-20.00 
wtorek godz. 14.00-20.00 
czwartek godz. 14.00-20.00
piątek godz. 14.00-18.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie:
środa godz. 14.00-20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin
grupy taneczne, sala na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Sierakowicach:
grupa młodsza godz. 15.00-16.00
grupa starsza godz. 16.15-17.45

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
„Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska
– tel. kom. 694 468 874
konsultant muzyczny:
etnomuzykolog mgr Witold Treder
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w sali OSP w Sierakowicach
piątek godz. 18.00-20.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 58 681 62 14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem:
poniedziałek i środa godz. 9.00-14.00 
zwiedzanie bez przewodnika:
wtorek-czwartek- piątek godz. 9.00-16.00

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Sierakowice  
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00

Atak zimy nie tylko zaskakuje kierowców i drogowców, ale 
także bezlitośnie odkrywa wszystkie słabe strony naszej skóry. Naj-
częściej zimą narzekamy na przesuszoną, nadmiernie ściągniętą , łusz-
czącą się skórę, zaczerwienione policzki i nos, szorstkie dłonie, spierz-
chnięte usta i wysuszoną skórę ciała

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać  jest odpo-
wiednia diagnoza typu cery. Inaczej wygląda pielęgnacja skóry nor-
malnej, mieszanej, tłustej, suchej, wrażliwej czy starzejącej się. Każdy 
z tych typów wymaga indywidualnego podejścia. 

Musimy  wiedzieć, że im zimniej na dworze, tym wolniej pra-
cują nasze gruczoły łojowe. Powoduje to, że warstwa ochronna skóry 
twarzy jaką jest płaszcz lipidowy, staje się cieńsza, a sama skóra traci 
elastyczność. Zima to pora roku, w której skóra traci dwa razy więcej 
wody niż latem. Efektem tego mogą być podrażnienia, wysuszenie
i odmrożenia. To z kolei objawia się skórą suchą, ściągniętą, swędzącą, 
zaczerwieniającą się po każdym dotknięciu i piekącą  przy myciu  czy 
próbie nałożenia kremu. 

Zimą  musimy chronić skórę przede wszystkim  przed mroź- 3. BAZA - CZYLI ODPOWIEDNI KREM- krem na zimę po-
nym wiatrem i zimnem. Na odmrożenia skóry i pęknięcia naczynek winien mieć dość gęstą konsystencję, będącą wynikiem zawartości
krwionośnych najbardziej narażone są osoby pracujące na zewnątrz substancji tłuszczowych niezbędnych do ochrony przed mrozem i wiat-
i wszyscy którzy uwielbiają sporty zimowe. Zwłaszcza osoby  z natu- rem. Właściwości natłuszczające wzmacniają barierę lipidową skóry, 
ralnie suchą, wrażliwą czy atopową skórą  źle znoszą  warunki pogo- zmniejsza się również parowanie wilgoci z głębszych warstw  skóry. 
dowe panujące zimą. Idealny krem na zimę  poprawia elastyczność, łagodzi podrażnienia i za-

O poprawę kondycji naszej skóry najlepiej zacząć dbać przed  czerwienienia a także  skutecznie chroni przed promieniowaniem UVA 
wystąpieniem siarczystych mrozów. i UVB.

Jesień to doskonała pora na peelingi chemiczne, złuszczania Zimą skóra lubi ciepło. Idealne będą więc masaże ciepłą
ziołami, zabiegi mikrodermabrazji, a także zabiegi zamykania naczyń, świecą lub ciepłymi olejami. Nie tylko uzupełnią niedobory lipidów
nawilżanie skóry i usuwanie przebarwień słonecznych. Zabiegi złusz- w naskórku, lecz także skutecznie poprawią gładkość skóry, a jedno-
czające najlepiej stosować jesienią lub w czasie, kiedy temperatura na cześnie pomogą w zatrzymaniu w niej wilgoci. Kolejną propozycją jest 
zewnątrz nie spada poniżej zera np. wczesną  wiosną. Zimą ważne jest termiczna maska modelująca owal twarzy. Na oczyszczoną i przygo-
aby zadbać o właściwą ochronę przed mrozem, prawidłowy poziom na- towaną skórę nakłada się koncentrat dopasowany do rodzaju skóry.
wilżenia i przywrócenie właściwego płaszcza lipidowego skóry. W tym Maska, rozgrzewając się, przyśpiesza wchłanianie nałożonych prepa-
okresie nasz organizm potrzebuje także  więcej witamin z grupy B, ratów i zapewnia perfekcyjny rezultat. Skóra dzięki niej odzyskuje na-
istotnych ze względu na to, że wzmacniają odporność i działają pięcie i jędrność, jej koloryt jest  rozjaśniony a cała twarz wygląda mło-
przeciwdepresyjnie. Witaminy te obecne są np. w nabiale, drobiu,  dziej. Kiedy skóra chce „pić”, dobrym rozwiązaniem będzie podanie jej 
rybach, wołowinie, fasoli, ziarnach, kiełkach czy orzechach. kwasu hialuronowego np. metodą  mezoterapii mikroigłowej. Cząs-

Oto kilka wskazówek  na co zwrócić uwagę  w  zimowej pie- teczki kwasu hialuronowego o nanokonstrukcji  mają szansę wywołać 
lęgnacji: efekt wypełnienia zmarszczek i bruzd oraz nawilżyć wszystkie

1. MYCIE- nasza skóra zimą narażona jest na działanie warstwy skóry.
szkodliwych  czynników atmosferycznych, dlatego pamiętajmy, żeby Niska temperatura z oknem i przegrzane pomieszczenia – zi-
dodatkowo nie wysuszać jej i nie stosować zwykłego mydła czy żelu do ma to doskonały czas na regenerację  i  zabiegi wzmacniające skórę, 
ciała. Do mycia należy używać pozbawionych detergentów łagodnych przede wszystkim na zabiegi antycelulitowe i ujędrniające, roz-
środków myjących- najlepiej hypoalergicznych, bezzapachowych, bez grzewające masaże, które usprawniają mikrokrążęnie oraz  na zabiegi 
mydła. poprawiające „plastyczność” i elastyczność skóry. Właściwie  dobrany 

2. PEELING- OCZYSZCZANIE I ŁAGODNE ZŁUSZ- program pielęgnacyjny pozwoli pacjentom cieszyć się z pięknej cery a 
CZANIE- zwłaszcza zimą trzeba pamiętać, że skórze trzeba pomóc nam kosmetologom i kosmetyczkom - pozwoli czerpać radość
w oczyszczaniu. Łagodny peeling przygotowuje ją do kolejnych eta- i satysfakcję z wykonywanego zawodu.
pów pielęgnacji. Szczególnie polecane są peelingi enzymatyczne.

Tajniki Kosmetyki
Temat 2.  Pielęgnacja skóry zimą



12

Już jest nowa płyta z kaszubskimi kolędami w wykonaniu chóru DISCANTUS

Staraniem Stowarzyszenia Chóralnego DISCANTUS w Gowidlinie 
wydana została płyta zawierająca kaszubskie ludowe i regionalne kolędy, w ar-
tystycznym opracowaniu Macieja Bolewskiego na głosy solowe, chór i or-
kiestrę. Opracowania napisane zostały na specjalne zamówienie stowarzysze-
nia. W nagraniu Chórowi Kameralnemu Discantus towarzyszy Orkiestra Ka-
meralna Progress Szymona Morusa.

Ze wstępu do płyty: W przededniu świąt Narodzenia Pańskiego od-
dajemy w Państwa ręce płytę Godë na Kaszëbach, która powstała z inspiracji 
ludową i regionalną pieśnią ziemi kaszubskiej. Kaszubskie pieśni Bożonaro-
dzeniowe nazywane są pieśniami godowymi (prasłowiańskie God – pora, rok), 
wykonywane one były podczas Nowego Roku przez wędrownych kolędni-
ków. 

Punktem wyjścia były „Kaszëbsczé koladë ë godowé spiéwë” ze-
brane przez Władysława Kirsteina. Posłużyły one kompozytorowi – Maciejo-
wi Bolewskiemu do napisania rozbudowanych opracowań na chór mieszany
z towarzyszeniem orkiestry. Największym wyzwaniem był tekst, jego ekspres-
ja przesycona niejednokrotnie ludową naiwnością. Oprócz wspomnianych lu-
dowych kolęd na płycie odnaleźć można opracowania kolęd regionalnych
kompozytorów: Jana Trepczyka, Kazimierza Guzowskiego, Renaty Gleinert, 
ks. Antoniego Peplińskiego i innych. Pragniemy zwrócić uwagę na ilustracyj-
ny charakter muzyki, która czujnie podąża za dynamiką narracji. Przemyślana 

Przy okazji towarzyszącej nam radości, płynącejinstrumentacja służy podkreśleniu indywidualnego charakteru każdej kolędy. 
z powstania niniejszej płyty, pragniemy serdecznie podzięko-Szczególnie ciekawym zabiegiem, swoistym łącznikiem między tradycją,
wać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do a współczesnością, jest wykorzystanie we wstępie brzmienia bazuny – ka-
jej ukazania się.szubskiego instrumentu dętego. Hejnał – to improwizowane „zawołanie” wy-

Zainteresowanych zakupem płyty prosimy o kontakt konane przez ludowego muzyka. Śpiewacy biorący udział w nagraniu to ro-
z chórem: .  dowici Kaszubi, język kaszubski jest dla nich zatem naturalnym środkiem wy-

razu, co nadaje płycie autentyczności. 

discantus.gowidlino@gmail.com

21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża chlinie). Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi angażuje się w akcję. 
się wielkimi krokami. Już 13 stycznia po raz 21. w całej Polsce kwesto- Podczas dwudziestego pierwszego finału kwestować będzie aż 50 wo-
wać będą tysiące wolontariuszy. Tym razem zebrane pieniądze zostaną lontariuszy. Są to uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach, Zespołów 
przeznaczone na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną se- Szkół w Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej oraz Zespołu Szkół Po-
niorów. nadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

Jak co roku Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Siera- Natomiast po południu, o godz. 15.00, w hali sportowej gim-
kowicach przyłącza się do tej największej ogólnopolskiej akcji chary- nazjum rozpoczną się zaplanowane przez organizatorów atrakcje.
tatywnej. W siedzibie szkoły mieści się sztab, a nad całością czuwa W programie przewidziano m.in. występy formacji tanecznych i roz-
główna organizatorka i koordynatorka, Wiesława Płotka. grywki sportowe. Nie zabraknie oczywiście licytacji orkiestrowych 

W dniu wielkiego finału, od wczesnych godzin porannych, gadżetów. 
wolontariusze będą zbierać pieniądze w kilku miejscowościach gminy Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na finał WOŚP 
(m.in. w Sierakowicach, Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej, Tu- do Sierakowic! Bądźcie z nami!

12 (269) grudzień 2012
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Nie dla wszystkich zabłyśnie gwiazda betlejemska

Święta Bożego Narodzenia są tak ważnymi dniami w roku, że lu- wiadywać, jakim byłem złym mężem i ojcem, jak ją dręczyłem i jaką prze-
dzie wkładają wiele pracy, wysiłku i pieniędzy, aby były one wyjątkowe i ra- moc stosowałem, to chciałem popełnić samobójstwo. Próbowałem z żoną 
dosne. Ale w mojej rodzinie radosna jest tylko nadzieja świąt. Wigilia koń- rozmawiać, ale nie chciała. Nie pozwoliła mi widywać dziecka. Do domu 
czy się niemile i smutno, jest wielką niewiadomą. Mąż wraca z pracy pijany jej rodziców nie wpuszczano mnie. Żona wniosła o rozwód i sąd zaczął
i swoim zachowaniem burzy cały nastrój wigilii. Robi awantury, wyzywa, określać nasze wzajemne relacje i kontakty z dzieckiem. Mam prawo zabie-
szczególnie mnie, a i dzieciom się oberwie. Znika radość z naszych twarzy, rać go do siebie co drugą niedzielę. Gdy go odwożę do mamy – on płacze
a w oczach dzieci widzę lęk, przerażenie i gniew. W ubiegłym roku sie- i nie chce ode mnie odchodzić, kurczowo obejmuje mnie za szyję. Każde 
dzieliśmy wszyscy przy bardzo skromnie zastawionym stole wigilijnym. rozstanie z nim to cios w serce. Ja, dojrzały mężczyzna, muszę hamować 
Skromność wigilijnych potraw jest już tradycją w naszym domu, bo zawsze łzy, więc wyobrażam sobie, jak cierpi to maleństwo? Od trzech lat wigilia 
brakowało pieniędzy. W przygotowaniu wieczerzy pomaga mi teściowa, dla mnie jest najsmutniejszym dniem. Kupuję synowi i żonie prezenty i sło-
dając mi jakieś potrawy, z czego bardzo się cieszę i jestem jej wdzięczna. dycze, zawożę pod dom i zostawiam na progu. Wieczorem długo spaceruję, 
Dzieci moje czekały na prezenty, także zawsze bardzo skromne i ubogie, bo aby moi rodzice nie widzieli mnie zapłakanego. Wyobrażam sobie, jaką 
robiłam je sama albo dostawałam od moich rodziców. Gdy już mieliśmy moglibyśmy być szczęśliwą rodziną. Na przyszły rok przypada moja kolej 
usiąść do wigilijnej wieczerzy i podzielić się opłatkiem – mój mąż prawie spędzania Świąt Bożego Narodzenia z synem. Ta nadzieja jest moją gwiaz-
zasypiający przy stole – składa mi życzenia, które ranią i bolą – życząc mi dą świecącą na niebie. Żona sprawiła, że straciłem dwie najbardziej ko-
wszystkiego najgorszego. Później rozlewa barszcz na stole, komentuje ja- chane osoby – ją i dziecko. Straciłem również coś bardzo cennego – wiarę
kie okropne przygotowałam jedzenie. Siedzi z nami chwilę i idzie spać. Tak w miłość i wiarę w ludzi. Wspominam moje przerażenie, gdy odkryłem, że 
wyglądają nasze rodzinne wigilie. Scenariusz wigilii od wielu lat jest zaw- żona nigdy mnie nie kochała, a czym były jej słowa przy ołtarzu, jej pojęcie 
sze taki sam. Dzieci są smutne, przerażone i przygnębione. Ale mówię im, miłości? Tylko syn jest moją miłością i dzięki niemu wiem, że jest na świe-
że wszystko będzie dobrze, bo mają przecież mnie. cie miłość. On nadaje sens mojemu życiu. Nie potrafię powstrzymać łez, 

Iwona gdy widuję małżeństwa podchodzące w kościele do żłobka ze swoimi po-
ciechami. Zazdroszczę im! Nie potrafię pozbyć się żalu do żony, że zburzy-
ła szczęśliwe dzieciństwo naszemu dziecku. Tego nie zrekompensują jemu Święta mojego dzieciństwa były tragiczne i smutne. Miałam 
nawet najpiękniejsze i najdroższe zabawki.mamę alkoholiczkę. Wprawdzie w adwencie starała się nie pić, ale nie zaw-

sze jej się udawało. Gdy zbliżała się wigilia, mama pod pretekstem, że pie- Bartosz
cze ciasto, do którego potrzebuje spirytusu – kupowała jakiś alkohol i wy-
pijała go. Z rana w wigilię zaczynała pieczenie ciasta, którego przeważnie 
nie kończyła. Wstawiła je do prodiża, który zapominała w porę wyłączyć. Nie lubię świąt Bożego Narodzenia.
Ciasto się przypalało lub miało zakalec i było najczęściej do wyrzucenia. Boże Narodzenie to wyjątkowo rodzinne święta. Brak bliskich 
Z bratem zjadaliśmy chociaż część tego ciasta. W południe mama już nie najboleśniej odczuwa się właśnie w tym szczególnym czasie. Dla jednych 
była w stanie nic przygotować. Pijana przewracała naczynia, jajka wypa- jest to czas radości, ale nie dla wszystkich. Wprawdzie nie jestem sama, al-
dały jej z rąk na podłogę albo rozbijała je obok miski. Wrzeszczała na nas, bo bardzo samotna. Powoli zaczyna dokuczać mi starość. Córka jest mężat-
że to ja z bratem jej przeszkadzamy i wyganiała nas z kuchni. Dopijając ką i mieszka w Trójmieście. Czasami jadę do niej na wigilię. Ona natomiast 
ostatnie łyki alkoholu mówiła bełkotliwym głosem, że musi się uspokoić, do mnie nie przyjeżdża. Mój partner nie przywiązuje uwagi do świąt. Woli 
ponieważ ją zdenerwowaliśmy. Potem kładła się na kanapę, aby chwilę spędzać je z kolegami i koniecznie przy piwie. Jest alkoholikiem. Nie pa-
wypocząć. Zasypiała aż do wieczora. Tata był kierowcą i wyjeżdżał na cały mięta o moich urodzinach, imieninach. Nie ma zwyczaju obdarowywać bli-
tydzień. Wracał w piątki wieczorem. W wigilię przyjeżdżał z pracy późnym skich prezentem, upominkiem lub nawet dobrym słowem. Kolację wigi-
popołudniem, gdy sklepy były już pozamykane. Zdenerwowany, że nie ma lijną szybko zjada i idzie spać. Ja idę na pasterkę. Jest też w moim domu
nic na wigilię, gotował garnek pulek (ziemniaków). Gdy zachowały się opłatek, lecz te życzenia przy łamaniu opłatkiem są jakieś sztuczne, bo jed-
jakieś jajka – robił jajka sadzone a czasami był śledź, nie przyprawiony, so- nostronne – tylko ja składam życzenia. Dla mojego pana święta to nic szcze-
lony. Tata dawał mamie pieniądze, które ona przepijała. Mówiła mu, że ku- gólnego – to jakby dwie niedziele razem. Muszą być normalne obiady z zie-
puje nam słodycze, owoce i jedzenie. Nie wiem czy jej wierzył, czy tylko mniakami, czego nie było w moim dzieciństwie. Boli mnie brak uczuć,
chciał jej wierzyć? Często nie mieliśmy nawet suchego chleba. Po zjedze- zrozumienia, czułości, miłości, życzliwości. Jestem załamana i przy-
niu ziemniaków tata siadał w fotelu i pił piwo, o którym pamiętał, aby sobie gnębiona. Nie potrafię się cieszyć. Nawet ubieranie choinki nie sprawia ra-
kupić. Prezentów dla nas nie miał, bo myślał, że mama je kupi. Nie chodzi- dości i przyjemności, bo komu i po co? Małych dzieci w domu nie ma. Bab-
liśmy na pasterki, a w święta do kościoła. Nasz dom był smutny, zimny, cią nie będę. A radością tych świąt są właśnie dzieci, choinka i pierniki. 
brudny i zaniedbany, a ja z bratem, chuchaliśmy w zamarznięte szyby, aby Obecnie święta straciły dla mnie urok. W telewizji reklamy świąteczne 
wypatrywać gwiazdy na niebie i marzyliśmy o gwiazdorze. Zazdrościliśmy widać już od listopada. W sklepach wybór towarów dostępnych cały rok. 
sąsiadom, że u nich było świątecznie – była choinka, światełka i wspólna Gdy byłam dzieckiem, suchą kiełbasę, cukierki czekoladowe i pomarańcze 
wieczerza. Nasz dom opuściliśmy przy pierwszej nadarzającej się okazji, dostało się tylko na święta. Łakocie ściągało się ukradkiem z choinki, żeby 
szybko dorośliśmy i usamodzielniliśmy się. Gdy już wyprowadziliśmy się mama nie widziała. One musiały wisieć do końca świąt na choince. Byłam 
z domu, zgłosiliśmy mamę na leczenie odwykowe. Dzisiaj jest trzeźwa, jedynaczką. Nie gotowało się obiadów w pierwsze święto. Każdy jadł to, na 
święta spędzamy u mnie, a ja staram się zapomnieć moje dzieciństwo. co miał ochotę – wędliny, pieczone mięsa, ciasta, keks, makowiec zawijany, 

Karolina kompot z suszonych śliwek. Czytało się prasę, książki, chodziło na spacery, 
odwiedzało znajomych. Nie oglądało się telewizji. Były to inne święta, 

Moje święta od trzech lat są wyjątkowo smutne. Mam 28 lat. miały swój urok i czar. Zapach pastowanych podłóg, zapach choinki – to 
Trzy lata temu moja żona spakowała dziecko i wyprowadziła się z domu. były piękne zapachy. Po kolacji wigilijnej obowiązkowy spacer na pasterkę. 
Swoją decyzję uzasadniła tym, że nie zamierza być kurą domową, że nie Pod nogami skrzypiał śnieg, a z góry prószyły śnieżne płatki. Mój pan nie
użyła młodości i coś od życia jej się należy. Oczywiście winą obciążyła lubi pierogów, uszek i tradycyjnych potraw wigilijnych. Żal mi, że dzisiaj 
mnie, że za dużo pracowałem, że zbyt mało rozrywkowe życie święta nie mają tamtego uroku i tamtego nastroju. Tęsknota za nimi wraca 
prowadziliśmy, że dusiła się w naszym mieszkaniu, że dziecko ogranicza jej każdego roku. W drugi dzień świąt zmarł mój tata. Bardzo młodo. Choro-
swobodę życia. Ja żonę bardzo kochałem, ubóstwiałem też naszego  dwu- wał. Między innymi dlatego święta są dla mnie smutne, bo przypominają mi 
letniego synka. Gdy któregoś dnia wróciłem z pracy i zastałem puste miesz- tamten czas. Wprawdzie piękny, lecz pełen goryczy.
kanie, to zawalił mi się świat. Gdy z urzędowych pism zacząłem się do- Teresa
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W żadnym okresie roku kalendarzowego nie mówi się tyle
o ludziach biednych, co przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. To
szczególny czas zbierania darów, ofiar, robienia paczek i organizowa-
nia spotkań opłatkowych dla potrzebujących i biednych. Rodzi się Je-
zus! Zapatrzeni w żłóbek rozczulamy się nad maleństwem gołym
i zziębniętym, śpiewamy o maleńkiej Miłości. To co mnie irytuje w lu-
dziach – to ich dobroć chwilowa, to spontaniczność okazjonalna, to 
skrupulatnie realizowana obrzędowość pozbawiona wiary. Co później, 
gdy Jezus podrośnie? Jacy będziemy za kilka tygodni, za miesiąc? Dob-
roć znika jak mydlana bańka. 

Kiedyś, kilka lat temu, nie było takiej biedy. Każdy miał 
pracę i radził sobie sam. Nie potrzebował łaski darczyńców. Pomagało 
się jedynie dzieciom z domów dziecka i rodzinom wielodzietnym. Te-
raz też każdy radzi sobie sam, lecz nie zawsze się to udaje. Wtedy trzeba 
dumę schować do kieszeni, żebrać o jakieś zajęcie, upominać się
o wsparcie z pomocy społecznej. Trzeba przełknąć w milczeniu 
uszczypliwe uwagi i wyższość darczyńców. Problem biedy narasta, naj-
bardziej właśnie w okresie świątecznym, wtedy widać go w powięk-
szeniu. Biedaków przybywa. Nie ma klasy średniej i inteligencji pra-
cującej. Są bezrobotni, pracownicy interwencyjni i stażyści. Święta to 
udawane dwa dni dobroci. Potem wraca szara rzeczywistość. I znowu 
„obłuda, fałsz – to są życia gry”. Walka o pracę, nawet o miejsce dla
sprzątaczki, wyzwala w ludziach krwiożercze instynkty. Jeden dru-
giego utopiłby w łyżce wody. W przedświątecznym zamęcie wielu
z nas zapomina o istocie tych świąt, o ich religijnym wymiarze. 

Przecież święta przypominają o tym, że stało się coś pięk-
nego – na świat przyszedł Mesjasz, nasz Zbawiciel. Świadomość tego 
powinna być jedynym powodem naszej radości i szczęścia. Głównie
z tego powodu mamy być dobrymi dla innych i siebie. Powinien to być 
czas radości i wyciszenia, czas refleksji nad celem i sensem życia. Wiel-
kie żarcie i bogate prezenty nie są najważniejsze. Po świętach nadmiar 
jedzenia trafia na śmietniki, a prezenty zagracają mieszkania. Święta
w wymiarze materialnym robią dziurę w budżecie i są na pokaz. Wiele 
osób bierze lichwiarskie pożyczki, które spłaca przez cały rok. Czy o to 
chodzi w tych świętach? Nasza uwaga powinna się skoncentrować na 
okazaniu miłości bliskim i znajomym. Najlepszą formą miłości jest po-
święcenie swojego czasu Bogu, rodzinie i przyjaciołom. Po tak prze-
żytych świętach nikt nie będzie miał ani kaca moralnego, ani alko-
holowego, ani kłopotów żołądkowych.

Właściwie to „święta, święta i już po…”. Czy także po dob-
roci, szlachetności i miłości?

Teresa Sienkiewicz

Nowy rok szkolny rozpoczął się jakże pechowo. Już w poło-
wie września dyrektor szkoły, pani Malwina, otrzymała z Kuratorium 
nieprzyjemną informację o planowanej na październik wizytacji pla-
cówki. Nie zwlekając zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Peda-
gogicznej, gdzie wyjawiła tę ponurą nowinę. Poleciła nauczycielom, by 
w dwuosobowych zespołach (w liczbie piętnastu) zajęli się przeglądem 
182 segregatorów dokumentacji szkolnej (czy wszystko jest? czy ni-
czego nie brakuje?). 

Katechecie przydzielono zadanie odmawiania nowenny w in-
tencji pomyślnego przebiegu wizytacji.

I w końcu nadszedł październikowy dzień, pogodny i bez-
chmurny, kiedy przed szkolne mury nadjechał srebrny opel i wysiadła
z niego kobieta z długim jasnym warkoczem, w dużych okularach,
z pękatą teczką pod pachą. Jej zdecydowany krok, jak wydawało się pani 
Malwinie obserwującej zdarzenie przez okno gabinetu, nie wróżył nic 
dobrego. Dlatego z niepokojem w sercu wyszła na spotkanie urzędni-
czki.

Tymczasem wizytator otworzyła szkolne wrota i natknęła się 
na wychodzącego z budynku matematyka. Pan Henio od razu – in-
tuicyjnie – rozpoznał personę i od razu poczuł należny jej respekt.
– Dzień dobry! Jagoda – przedstawiła się nowo przybyła. – Którędy do 
dyrektora?

Matematyk pomyślał z ulgą, że wizytator jest osobą bardziej 
bezpośrednią niż można się było spodziewać po urzędniku takiej rangi. 
– Dzień dobry, Jagodo! – skłonił się uprzejmie. 
Wizytator zatrzymała na nim uważne spojrzenie.
– Celina Jagoda – sprostowała rzeczowo. – Kuratorium.
– Ach, tak, oczywiście, pani Celino, to znaczy pani Jagodo… –  plątał się  
matematyk. – Zaraz zaprowadzę… Zaprowadzę… Proszę  łaskawie  za 
mną.

Spotkanie z panią Malwiną nastąpiło w połowie schodów na 
piętro. Celina Jagoda zmierzyła szefową szkoły sponad okularów
i widać jej ocena wypadła pomyślnie, bo na jej ustach pojawił się nikły 
uśmiech. „A może to ironia?” – pomyślała pani Malwina i jej niepokój 
wzrósł. Zdecydowała, że w drodze powrotnej do domu wstąpi do apteki
i poprosi o coś na uspokojenie.

Wszystkie obawy były jednak przedwczesne. Okazało się
bowiem, że pani Jagoda to polonistka. Z roztargnieniem wypytała
o ogólne funkcjonowanie szkoły, jej poszczególnych oddziałów, biblio-
teki i świetlicy, a całą uwagę skupiła na przeglądaniu dokumentacji 
szkolnej. Zamykała się w gabinecie na kilka godzin i sącząc kawę, strona 
po stronie, z czerwonym długopisem w subtelnej dłoni, wertowała plany 
pracy i sprawozdania z ich realizacji, protokoły, opinie i orzeczenia…
– No cóż, proszę państwa – powiedziała na zakończenie na specjalnie 
zwołanym zebraniu. – Moje uwagi sprowadzają się do interpunkcji.
Zauważyłam karygodny brak kropek. Zwrócę państwu także uwagę na 
nieuzasadnione niedocenianie średnika. Jako znak pauzy, pośredni mię-
dzy przecinkiem a kropką, może on znaleźć naprawdę duże zastoso-
wanie przy sporządzaniu protokołów, sprawozdań i tym podobnych
– tłumaczyła, a pani Malwinie jak błyskawica przemknęła przez głowę
 myśl o zatrudnieniu na jedną czwartą etatu polonistki odpowiedzialnej
 za poprawny kształt szkolnych dokumentów. – Zachęcam państwa
do stosowania średnika! – Tym akcentem pani Jagoda zakończyła wizy-
tację.
– No cóż. Życzę państwu owocnej pracy i dużo satysfakcji – powiedziała 
na pożegnanie, a kiedy zamknęły się za nią drzwi, kiedy geograf od-
prowadził ją do samochodu i odjechała, pani Malwina posłała wymowne 
spojrzenie w kierunku katechety.
– Panie kolego, niech pan przyjmie wyrazy szczerej wdzięczności – 
mówiła wzruszona, ściskając mu dłoń, po czym wyczerpana emocjami
opadła na krzesło. – Kochani! No, to mamy to za sobą. A swoją drogą,
jesteśmy naprawdę dobrzy… Pomyślcie: tylko kropki i średniki!

I roześmiała się szalonym śmiechem, aż pani Bożenka, sekre-
tarka, musiała jej przynieść podwójne ralanium.

Jan K.

W krzywym zwierciadle
Wizytacja

12 (269) grudzień 2012

Boże Narodzenie
- w pogoni za dobrami doczesnymi
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Dzisiejszy świat żyje na wysokich obrotach, a te osoby, które 
nie nadążają za innymi zostają w tyle. Ile jest w tym prawdy? 

Spiesz się powoli (Festina lente) – tę sentencję łacińską 
zawdzięczamy cesarzowi Oktawianowi Augustowi (27 r. przed Chr.-14 
r. po Chr.), za którego panowania narodził się Jezus Chrystus. Wbrew 
pozorom maksyma nie zachęca do powolności, ale do roztropności i roz-
wagi. A jeżeli już wystąpi potrzeba pośpiechu, konieczna jest ostroż-
ność. O ile byłoby mniej wypadków, katastrof i różnych innych nieszc-
zęść, gdyby ludzie pamiętali o tej zasadzie.

Żyjemy w czasach Internetu, prędkości ponaddźwiękowej, 
ciągłego ustalania najróżniejszych rekordów, super telefonów komórk-
owych i ustawicznego tempa. Ważne jest jednak to, żeby człowiek był 
panem tej cywilizacji, a nie na odwrót. Oby nie doszło do tego, że ludzie 
będą się lękali swoich wynalazków, które mogą zniszczyć życie. Im 
wyższa technika, im szybsze samochody, a zwłaszcza bardziej ,,wyda-
jna” broń, tym bardziej nieodzowne jest zwolnienie tempa i wyciszenie. 
Dzisiejsza cywilizacja, która z człowieka robi przedmiot, a nie podmio-

lu domach honorowe miejsce zajmuje telewizor, nawet warto dodać ,,P-t, może skończyć się wielkim bankructwem. Tych symptomów widać 
an Telewizor”, który myśli za domowników, czuje i wie wszystko. Jest już dzisiaj wiele, jest to egoizm, brak ,,wysokich” celów życiowych, 
dyktatorem mody, kreatorem idoli, wkłada do głowy tylko ,,p-otwartość na działania socjotechniczne, które dzisiaj w Polsce nazwane 
rawdziwe” prawdy polityczne, jest ekspertem w każdej dziedzinie. Te są pijarem (ang. PR - public relations). Spotykamy się z kryzysem toż-
funkcje ,,Pana Telewizora” można mnożyć, potrafi on zamącić nieźle w samości, rozbijaniem rodziny, agresją wobec chrześcijaństwa. Pod wpł-
głowach. Rządzący dziwią się, że Polacy nie płacą abonamentu, dla-ywem tylko niektórych wymienionych elementów zamiera w nas zmy-
czego?sł duchowy i stajemy się ślepcami słuchającymi fałszywych przewo-

Od dawien dawna wiemy, że nie wszystko złoto, co się świ-dników, którzy z perfidią prowadzą na manowce. 
eci, inaczej mówiąc – pozory mylą. Łatwowierni czy podatni na suges-Innym elementem ,,nakręcającym” ludzi jest ogrom pu-
tie wpadają w pułapki różnych uwodzicieli (potentatów gospo-blicznie serwowanych informacji. Jesteśmy odbiorcami wszelkiej ma-
darczych, niektórych polityków, despotów, itp.), którzy dla władzy i sł-ści reklam znajdujących się na ulicach, placach, w czasopismach, radiu 
awy stają się ,,nadludźmi”. ,,Siewcy kłamstwa” nęcą obietnicami wiel-i telewizji. Kilkanaście lat temu reklamowano i propagowano hasła zw-
kich zarobków, pewnymi funduszami (np. firma Bursztyn Złoto), czy iązane z PZPR i ZSRR, które dzisiaj zamieniły się na hasła kapitali-
opowieściami, że jutro będzie lepiej. Oprócz pozorów, karmią nas półp-styczne, konsumpcyjne, itp. Wiedzą o tym tzw. spin doktorzy, rzecznicy 
rawdami, które nie są niczym innym jak kłamstwem. Niestety jest w różnych partii politycznych, handlowcy i im podobni. Mistrzem in-
nas skłonność do ulegania różnym pokusom. Zwodzi władza, kariera, doktrynacji był niemiecki minister propagandy i oświecenia publiczn-
sława, bogactwo, zysk, ale jakże często prowadzi do zguby. Ileż to ludzi ego w rządzie A. Hitlera – J. Goebbels, którego jedna z zasad podawała: 
po czasie mówiło lub mówi: gdzie ja miałam (miałem) rozum? Nie ufaj kłamcie, kłamcie, zawsze z tego coś zostanie. Można w tym miejscu po-
pozorom (Frontis nula fides)! Niekiedy naprawa tego, co się ,,popsuło” stawić pytanie, czy my wiemy o tej manipulacji i zdajemy sobie z tego 
jest bardzo trudna, ale nigdy nie jest niemożliwa. sprawę? 

W dzisiejszym ,,szybkim” świecie bezdroży, propagandy Reklama jest dźwignią handlu, wystarczy coś powtórzyć dz-
śmierci należy iść jednak pod prąd, nie wszystko zostało stracone. Stwó-iesięć razy, aby to coś zostało zaaprobowane i polubione. Co jakiś czas 
rca obdarzył człowieka rozumem, a z tym związane jest myślenie i kon-jesteśmy informowani o otwarciu kolejnego, setnego, tysięcznego skle-
kretne czyny. W naszej epoce człowiek musi myśleć samodzielnie, mu-pu należącego do któregoś z wielkich koncernów handlowych z za-
si nauczyć się dokonywać dobrych wyborów, inaczej zaprzepaszcza sw-chodniej Europy. Kto kupuje w tych sklepach? Niemcy, Portugalczycy, 
oją osobowość i daną wolność. Pomimo wszystko starajmy się dążyć czy inne nacje? Nie, klientami są Polacy, którzy później się dziwią, że 
do szczęścia, które inspiruje działania ludzi. Miejmy ufność, że może Polska, nasza Ojczyzna coraz bardziej biednieje. Sprawni agitatorzy re-
być lepiej, ponieważ ,,żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowad-klam wiedzą jak podejść człowieka. 
zi do szczęścia miłości” (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1818).Radio i telewizja są zdolne wpływać nie tylko na po-

szczególnych ludzi, lecz także na całą społeczność. Powstaje kolejne py-
br. Michałtanie, ile jest ludzi umiejących być sobą, myślących niezależnie? W wie-

Szlakiem sentencji, cz.1
Spiesz się powoli! Nie ufaj pozorom! Z działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

W filii SPON w Sierakowicach zawsze dużo się dzieje. Cotygodniowe śro-
dowe zebrania gromadzą osoby lubiące wspólne rozmowy przy kawie i słodkościach. 
Oprócz tego członkowie Stowarzyszenia biorą udział w spotkaniach ze specjalistami
różnych dziedzin. Ale zawsze największą popularnością cieszą się te zorganizowane z ta-
kich okazji jak np. andrzejki, mikołajki, Boże Narodzenie, czy karnawał.

Piątego grudnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy part-
nerskim współudziale sierakowickiej filii SPON zorganizowało warsztaty z psycholo-
giem Bartoszem Łapą. Temat wykładu i zajęć brzmiał: „Prawidłowa komunikacja in-
terpersonalna podstawą dobrych relacji”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 

projektu „Akademia Ak-
tywności”. Uczestnicy
zostali poinformowani
także o nowych formach 
wsparcia osób niepeł-
nosprawnych.  

Tydzień później, 12 grudnia, zorganizowano spotkanie przedświąteczne, na 
które przybyło ok. pięćdziesiąt osób. Szefowa Stowarzyszenia, Marzena Korzeniewska, 
złożyła uczestnikom najserdeczniejsze życzenia świąteczne i wyraziła nadzieję, że w ta-
kim samym gronie, a nawet liczniejszym zbiorą się wszyscy w przyszłym roku. Po-
dziękowała także ekipie pań z kuchni za całoroczne zaangażowanie w przygotowanie 
bardzo smacznych potraw na wszystkie sponowskie zebrania.   

 Uroczystość minęła w radosnej atmosferze oczekiwania na jedne z najbar-
dziej rodzinnych świąt. Na świątecznym stole nie zabrakło pysznych potraw i domo-
wych ciast. Kulminacyjnym punktem było wręczenie paczek każdemu uczestnikowi. 

Chcê kochaæ Ciê bez zaborczoœci,
Doceniaæ Ciê  bez os¹dzania,
Do³¹czaæ do Ciebie nie bêd¹c intruzem,
Zapraszaæ Ciê bez domagania siê,
Odchodziæ od Ciebie bez poczucia winy,
Krytykowaæ ciê nie oskar¿aj¹c,
i pomagaæ ci bez upokarzania.

Je¿eli mo¿esz daæ mi to samo,
Wówczas mo¿emy spotkaæ siê naprawdê
I wzbogacaæ siebie nawzajem.

Wiersz Wirginii Satir z ksi¹¿k o warunkach powstawania
autentycznego kontaktu miêdzy ludŸmi.

Piêkna modlitwa

Prosi³em Boga o si³ê, aby triumfowaæ.
On da³ mi s³aboœæ,
abym nauczy³ siê smaku rzeczy ma³ych…

Prosi³em Go o zdrowie, aby robiæ rzeczy du¿e:
On da³ mi chorobê, abym robi³ rzeczy lepsze…

Prosi³em Go o bogactwo, aby byæ szczêœliwym:
On da³ mi ubóstwo, abym by³ wra¿liwy…

Prosi³em Go o moc, aby ludzie liczyli na mnie:
da³ mi s³aboœæ, ¿ebym potrzebowa³ tylko Boga…

Prosi³em Go o towarzysza, aby nie ¿yæ samemu:
On da³ mi serce zdolne kochaæ wszystkich braci…

Prosi³em Go o wszystko, aby cieszyæ siê ¿yciem:
On da³ mi ¿ycie, aby cieszyæ siê wszystkim…

Nie otrzyma³em nic, o co prosi³em,
Ale mam wszystko, czego mog³em oczekiwaæ.
Chocia¿ mówi³em coœ przeciwnego,
Bóg mnie wys³ucha³
I jestem najszczêœliwszy z ludzi.

Anonimowa modlitwa kataloñska

Smutny czas pożegnań w sołectwie Mojusz
Rok 2012 był dla naszego sołectwa smutnym rokiem. Po- Nasi seniorzy byli wzorcami dla naszego sołectwa. Chcia-

żegnaliśmy z grona naszej społeczności czworo seniorów. 26 maja łabym, aby takich przykładnych ludzi było więcej. 
w Dzień Matki odeszła od nas Anna Gołąbek (ur. 1933). 12 sierpnia Rodziny Zmarłych niech przyjmą szczere wyrazy współ-
zmarł Jerzy Jóskowski (ur. 1942) – strażak, największy społecznik na- czucia od społeczności sołectwa Mojusz. 
szego sołectwa. Pomimo swojego inwalidztwa nigdy nie zabrakło mu 
sił ani uśmiechu dla ludzi. Szczególnie pomagał ludziom biednym. 28 Janina Młyńska – sołtys sołectwa Mojusz
sierpnia zmarł Stanisław Flisikowski (ur. 1926). Był najstarszym stra-
żakiem mojuszewskiej jednostki OSP. Przez 26 lat pełnił funkcję
kościelnego w kościele w Mojuszu. 19 września odeszła od nas Marta 
Ropela (ur. 1921). Pomimo, że jej życie nie było łatwe, zawsze była 
uśmiechnięta i szczęśliwa. 
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Mojuszewska Huta na fotografii

Pierwsze wzmianki o Mojuszewskiej Hucie z 1749 roku zostały zapisane przez J. Schwengla – przeora kartuzów. Wykonana ponad 20 lat 
później lustracja szacowała liczbę mieszkańców wsi na 32 osoby, były to rodziny pięciu gburów (nazwiska Walkusz, Kostuch), zagrodnika – Piotra 
Goitowskiego i innej, niezapamiętanej z nazwiska, rodziny zagrodniczej.

Mojuszewska Huta, jak wszystkie miejscowości
w gminie Sierakowice, ma podwójne
kaszubsko-polskie nazewnictwo.

Na przełomie XIX i XX wieku w przylegających
do miejscowości lasach funkcjonowała kolej wąskotorowa.

Pocztówka z 1908 roku prawdopodobnie przedsta-
wia sortownię kamienia przywożonego wąsko-
torówką do kamieniołomów w Mojuszu. Zakład 
nosił wtedy nazwę Kathaüser Steinwerke
H. v. Krottnauer. W latach 20-tych XX wieku 
kamieniołomy należały do poznańskiej firmy: 
Towarzystwa Robót Inżynieryjnych z Poznania. 
Kamień ten m.in. transportowano stąd do budowy 
portu w Gdyni.

Dziś pozostały po wąskotorówce pracowicie 
wykonane nasypy, którymi prowadzi urokliwa 
trasa „czarnego szlaku turystycznego”.
W latach 50-60 część linii  kolejowej na trasie 
Łączyno – cegielnia Długi Kierz została 
rozebrana, a od cegielni do Mojusza 
eksploatowały ją Kartuskie Zakłady Ceramiki 
Budowlanej, przewożąc nią cegłę na bocznicę 
kolejową.

Na skraju lasu stało kilka domów. Wśród nich dom Rodziny 
Kąkolów – oczywiście drewniany, pokryty gontami.

W centrum wsi stała (jeszcze do niedawna) stara chata 
Rodziny Okrojów (tu zdjęcie z 1959 roku).

Dom Okrojów po opuszczeniu przez mieszkańców.

Chata Okrojów w trakcie rozbiórki.

W czasie II wojny światowej w Moju-
szewskiej Hucie działali partyzanci TOW 
„Gryf Pomorski”. Na zdjęciu mieszkaniec 
wsi Franciszek Szczypior – uczestnik 
ruchu oporu. Skany legitymacji inwalidzkiej

Franciszka Szczypiora.

Partyzantem TOW „Gryf Pomorski” 
był też syn Franciszka – Jan (na 
zdjęciu).

Drugi syn – Leon – także dzia-
łał w podziemnych strukturach 
partyzanckich.

1. Mojuszewska Huta, jak wszystkie miejscowości w gminie Sierakowice, ma podwójne kaszubsko-polskie nazewnictwo.
2. Na przełomie XIX i XX wieku w przylegających do miejscowości lasach funkcjonowała kolej wąskotorowa.
 3. Pocztówka z 1908 roku prawdopodobnie przedstawia sortownię kamienia przywożonego wąskotorówką do kamieniołomów w Mojuszu. Zakład nosił wtedy 
nazwę Kathaüser Steinwerke H. v. Krottnauer. W latach 20-tych XX wieku kamieniołomy należały do poznańskiej firmy: Towarzystwa Robót Inżynieryjnych z 
Poznania. Kamień ten m.in. transportowano stąd do budowy portu w Gdyni.
4. Dziś pozostały po wąskotorówce pracowicie wykonane nasypy, którymi prowadzi urokliwa trasa „czarnego szlaku turystycznego”. W latach 50-60 część linii 
kolejowej na trasie Łączyno – cegielnia Długi Kierz została rozebrana, a od cegielni do Mojusza eksploatowały ją Kartuskie Zakłady Ceramiki Budowlanej, 
przewożąc nią cegłę na bocznicę kolejową.
5. Na skraju lasu stało kilka domów. Wśród nich dom Rodziny Kąkolów – oczywiście drewniany, pokryty gontami.
6. W centrum wsi stała (jeszcze do niedawna) stara chata Rodziny Okrojów (tu zdjęcie z 1959 roku).
7. Dom Okrojów po opuszczeniu przez mieszkańców.
8. Chata Okrojów w trakcie rozbiórki.
9. W czasie II wojny światowej w Mojuszewskiej Hucie działali partyzanci TOW „Gryf Pomorski”. Na zdjęciu mieszkaniec wsi Franciszek Szczypior – uczestnik 
ruchu oporu.
10 – 11. Skany legitymacji inwalidzkiej Franciszka Szczypiora.
12. Partyzantem TOW „Gryf Pomorski” był też syn Franciszka – Jan (na zdjęciu).
13. Drugi syn – Leon – także działał w podziemnych strukturach partyzanckich.
14. W okolicach gospodarstwa Szczypiorów mieściły się trzy bunkry partyzanckie. Jeden z nich był w pobliskim lesie – dziś pozostał po nim dół.
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Zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów rodzin: Rejter, 
Kąkol, Okroj, Pioch, Peta 
oraz Pomorskiego Forum 
Eksploracyjnego.

Zebr. i oprac. Danuta Pioch

Drugi z bunkrów mieścił się na polu, w pobliżu lasu (gdzie 
teraz stoją mężczyźni).

W okolicach gospodarstwa Szczypiorów 
mieściły się trzy bunkry partyzanckie. Jeden
z nich był w pobliskim lesie – dziś pozostał po 
nim dół.

Trzeci bunkier ulokowany był w stodole, stojącej 
pierwotnie w tym miejscu, gdzie dziś huśtawka.

Na przeciwległym krańcu wsi, w zabu-
dowaniach Rodziny Piasków był punkt 
kontaktowy, w którym spotykali się łącznicy 
i partyzanci „Gryfa Pomorskiego”

Na miejscu obecnego domu 
Rodziny Rejter stała dawniej 
drewniana chata, która należała 
do rodziny wspominanych na 
wstępie Walkuszów. Jedną z ich 
córek – Juliannę - poślubił
w 1888 roku Otton Paweł 
Karszny (późniejszy pierwszy 
po l sk i  wó j t  S ierakowic )
i zamieszkał tu wraz z żoną. 
Niestety za swoje patriotyczne 
działania był ostro szykanowany 
przez władze pruskie. W 1905 
roku sprzedał gospodarstwo 
żony i przeniósł się do Tuchlina. 
Od Karsznych ( a właściwie od 
licytującego banku) gos-
podarstwo nabył Myszk ze 
Strzepcza (dziadek Józefa 
Rejter).

Po Karsznym z dawnej zabudowy 
zos ta ła  j e s zcze  pos tawiona
z kamienia chlewnia (niestety w naj-
bliższym czasie też przeznaczona do 
rozbiórki).

Grób Rodziny Karsznych na sierakowickim 
cmentarzu.

Zabytkowa kapliczka z 1937 roku stoi 
na tle domu Rodziny Rejter (niedawno 
została poddana gruntownej reno-
wacji).

C h a t a  R o d z i n y  
P e t ó w ,  w y b u -
dowana w 1890 
roku, stała we wsi 
d o  1 9 8 7  ro k u .  
Drewniany dom 
został zastąpiony 
murowanym.

W spokojnej
i cichej 

miejscowości 
stacjonują 

bociany.

„Krajobraz z owcami w tle”,  hodowanymi 
przez Rodzinę Kąkol, do złudzenia przypomina 
górskie pejzaże.

Dom Państwa Kąkol z czerwonej cegły, 
przywiezionej zapewne z cegielni na 
Długim Krzu.

Ciekawe pozostałości po budowli
w pobliskim lesie.

27. Okoliczne pola obfitują w kamienie.

28. Niektóre z kamieni są całkiem sporych rozmiarów i doczekały się wzmianek w źródłach pisanych jako godne uwagi eratyki.

15. Drugi z bunkrów mieścił się na polu, w pobliżu lasu (gdzie teraz stoją mężczyźni).
16. Trzeci bunkier ulokowany był w stodole, stojącej pierwotnie w tym miejscu, gdzie dziś huśtawka.
17. Na przeciwległym krańcu wsi, w zabudowaniach Rodziny Piasków był punkt kontaktowy, w którym spotykali się łącznicy i partyzanci „Gryfa Pomorskiego”
18. Na miejscu obecnego domu Rodziny Rejter stała dawniej drewniana chata, która należała do rodziny wspominanych na wstępie Walkuszów. Jedną z ich 
córek – Juliannę - poślubił w 1888 roku Otton Paweł Karszny (późniejszy pierwszy polski wójt Sierakowic) i zamieszkał tu wraz z żoną. Niestety za swoje 
patriotyczne działania był ostro szykanowany przez władze pruskie. W 1905 roku sprzedał gospodarstwo żony i przeniósł się do Tuchlina. Od Karsznych ( a 
właściwie od licytującego banku) gospodarstwo nabył Myszk ze Strzepcza (dziadek Józefa Rejter).
19. Po Karsznym z dawnej zabudowy została jeszcze postawiona z kamienia chlewnia (niestety w najbliższym czasie też przeznaczona do rozbiórki).
20. Grób Rodziny Karsznych na sierakowickim cmentarzu.
21. Zabytkowa kapliczka z 1937 roku stoi na tle domu Rodziny Rejter (niedawno została poddana gruntownej renowacji).
22. Chata Rodziny Petów, wybudowana w 1890 roku, stała we wsi do 1987 roku. Drewniany dom został zastąpiony murowanym.
23. W spokojnej i cichej miejscowości stacjonują bociany.
24. „Krajobraz z owcami w tle”,  hodowanymi przez Rodzinę Kąkol, do złudzenia przypomina górskie pejzaże.
25. Dom Państwa Kąkol z czerwonej cegły, przywiezionej zapewne z cegielni na Długim Krzu.
26. Ciekawe pozostałości po budowli w pobliskim lesie.
27. Okoliczne pola obfitują w kamienie.
28. Niektóre z kamieni są całkiem sporych rozmiarów i doczekały się wzmianek w źródłach pisanych jako godne uwagi eratyki.
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Uczennica Gimnazjum z Gowidlina nagrodzona
w  XXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim
im. Mieczysława  Stryjewskiego

W piątek 23 lis-
topada 2012 r. w Lę-
borskim Centrum Kultury 
„Fregata” wręczono na-
grody i wyróżnienia lau-
reatom Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. 
M. Stryjewskiego. Wa-
runkiem uczestnictwa
w konkursie było napi-
sanie czterech utworów li-
rycznych lub prozator-
skich na wybrany przez sie-
bie temat. W tym roku do 
Konkursu przystąpili rów-
nież uczniowie Gimnaz-
jum z Gowidlina, próbując 
swoich sił w rywalizacji
z dorosłymi twórcami. 
Młodzież gimnazjalna
przygotowała swoje utwo-

ry poetyckie w języku kaszubskim. 
 Jury konkursu przyznało Nagrodę Specjalną Oddziału Miej-

skiego ZKP uczennicy z Gowidlina - Julii Formeli. Nagrodzone wier-
sze umieszczone zostały w wydanym okolicznościowo zbiorze. Ser-
decznie gratulujemy sukcesu, tym bardziej, że na początku listopada te-
go roku uczennica otrzymała również wyróżnienie w XI Dyktandzie 
Kaszubskim. Życzymy dalszych sukcesów w równie prestiżowych kon-
kursach. Uczennicę do konkursów przygotowała nauczycielka języka 
kaszubskiego Bożena Lejk.

Oto wybrane wiersze spośród nagrodzonych utworów Julii 
Formeli: 

„Swiat do gorë nogóma”

Jednégo dnia – niespodzónie
mój tatk przëniós³ kota.
Nie widza³o to sa mëmce
- Po co nama taczi kot?!
A tatk gôdô:
- To doch je prostô sprawa,
pies to obowi¹zk,
a kot, tëlko zabawa!
Tej më go nazwelë „Pusza”,
bo mia³a puszk w uszach…
ona nóm ucéka³a,
po p³otach i dakach skôka³a,
ucemiaga je z ni¹ –
tak jak mëma gôda³a.
Terô nie jesmë sami, bo kota móma
a naji swiat je do górë nogama!

„Wspominczi”

Czedë na cerpisko wchôdómë
o tëch co odeszlë wspominómë,
¿e tuwo bëlë, a ju jich ni ma…
¿e tëlko osta ta zëmnô mod¿i³a.
Osta³ë po nich cep³é wspominczi,
i w modlëtwie wëpominczi.
Przëklakna i modla sa za nich w podzace,
Swoje wszëtczé trosczi odk³ôdóm w Boga race.
A to lëdzczé, na grobë wejrzenié,
Przëwo³ô ko¿dému mi³é wspomnienié.
Bo choc dësza lëdzkô tak dalek odp³iwô,
tuwo na zemi jesz ³za za ni¹ sp³iwô. 

25 listopada minęła 30. rocznica śmierci naszego patrona
i zacnego Kaszuby - księdza dr. Bernarda Sychty. Z tej okazji uczniowie 
koła teatralnego „Remus” przygotowali montaż słowno-muzyczny
przedstawiający sceny z najważniejszych momentów życia patrona. Ca-
łość utrzymana była w konwencji opowieści, którą o swym życiu snuł 
sam Sychta.

Wszystko zaczęło się w Puzdrowie, w wielodzietnej rodzinie 
Jana i Anny Sychta. To tutaj młody Sychta pobierał pierwsze nauki
w czteroklasowej szkole podstawowej oraz te zakazane z zakresu języka 
polskiego, historii Polski i Kaszub, nad którymi pieczę sprawowali jego 
rodzice. Później zaczął się etap jego nauki w gimnazjum, najpierw prus-
kim w Gdańsku, później w polskim w Wejherowie. Kiedy nie udało mu 
się uzyskać promocji do klasy IV, postanowił kontynuować naukę
w szkole biskupiej Collegium Leoninum. Po maturze B.Sychta wybrał 
naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a w roku 1932 
przyjął święcenia kapłańskie. 

Przez cały ten czas ksiądz Sychta pracował na rzecz Kaszub, 
swojej małej ojczyzny. Już w czasach wejherowskiego gimnazjum napi-
sał pierwszy dramat „Gwiôzdka kaszubska”, a później za treści kolej-
nych był poszukiwany w czasach okupacji przez hitlerowców. Jego pra-
ca magisterska również związana była z materialną i duchową kulturą 
Kaszub i Kociewia. Jednak najwięcej czasu i zaangażowana kosztowało 
Go przygotowanie do druku dzieła swego życia, siedmiotomowego
„Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”. Dzięki niebywałej 
wytrwałości, ciężkiej pracy i poświęceniu udało mu się na przełomie lat 
60 i 70 wydać kolejne tomy Słownika. Był dumny ze swej pracy i ra-
dował się, że zostawił po sobie takie dzieło. 

Oby życzenie ks. Sychty o docenieniu jego ciężkiej pracy zos-
tało spełnione, a On sam patrzył na nas z góry i cieszył się, że Kaszuby 
doceniają to, „że je tak kochał, tak się dla nich trudził”.

Uroczystość zakończyła się zapaleniem znicza pod obrazem
z wizerunkiem patrona oraz złożeniem kwiatów pod obeliskiem przy do-
mu rodzinnym Sychtów.

Emilia Maszke

30. rocznica śmierci ks. Bernarda Sychty

12 (269) grudzień 2012
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wojewódz twa  szałkowski Województwa Pomorskiego 
p o m o r s k i e g o  projektu systemowego pt. ,,Program po-
M i e c z y s ł a w  mocy stypendialnej dla uczniów szczegól-
Struk wręczył nie uzdolnionych z obszaru województwa 
unijne stypendia pomorskiego” współfinansowanego ze
u c z n i o m  środków Europejskiego Funduszu Społecz-
s z c z e g ó l n i e  nego. Celem realizacji tego projektu jest 
uzdoln ionym,  m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych 
z w ł a s z c z a uczniom napotykającym różnego rodzaju 
z przedmiotów ba r i e ry  umoż l iw ia j ące  rozwi j an ie  
matematyczno – szczególnych zdolności, wzmocnienie za-
przyrodniczych interesowania uczniów przedmiotami ma-
i technicznych. tematyczno – przyrodniczymi i technicz-
Stypendium to nymi.
otrzymało 400 Stypendystami z ZSP w Siera-
uczniów szkół kowicach są: Dominika Szymichowska
podstawowych, z klasy II Technikum w zawodzie technik 
gimnazjalnych ekonomista, Dorota Cichosz z klasy II 
i ponadgimnaz- Technikum w zawodzie technik ekono-
jalnych, w tym 4 mista, Edyta Toruńczak z klasy I Liceum 
uczniów z ZSP Ogólnokształcącego, Aleksandra Formela

Dnia 20 listopada 2012r. ucz- w Sierakowicach. Najwięcej stypendystów z klasy I  Technikum w zawodzie technik 
niowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych było z powiatu kartuskiego oraz z powiatu ekonomista
w Sierakowicach odebrali w sali im. Lu- starogardzkiego. Nagrodzonym gratulujemy i ży-
bomira Szopińskiego w kinie ,,Remus” Stypendia zostaną wypłacone czymy dalszych sukcesów. 
w Kościerzynie stypendia Prezesa Rady Mi- w ramach opracowanego przez Urząd Mar-
nistrów, które wręczała pomorska wice-
kurator oświaty Gabriela Albertin.

Jak co roku, Prezes Rady Minis-
trów przyznał stypendia najlepszym 
uczniom szkół średnich. W województwie 
pomorskim wyróżnienie to otrzymało 220 
osób. Finansowe wsparcie przyznawane 
jest jednemu uczniowi szkoły, której 
u k o ń c z e n i e  u m o ż l i w i a  u z y s k a n i e  
świadectwa dojrzałości. Stypendium 
obejmuje okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym.

Stypendium te każdego roku 
otrzymują także najlepsi uczniowie naszej 
szkoły. Za uzyskanie najwyższych średnich 
ocen w roku szkolnym 2011/2012 stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
w Technikum – Dominika Szymichowska
z klasy II, w Liceum Ogólnokształcącym – 
Julita Andryskowska z klasy III.

Po raz kolejny w Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku 3 grudnia marszałek 

Stypendia dla najlepszych



20

GOK ogłasza konkurs fotograficzny

Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego. Poniżej publiku-
jemy regulamin konkursu. Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej GOK ( ). 

Regulamin konkursu fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego
„ŻYCIE GMINY SIERAKOWICE”

Przepisy ogólne
1. Organizatorami konkursu są Gmina Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. 
2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszej gminy, poprzez prezentację prac fotografów-amatorów o walorach historycz-
nych, przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych gminy Sierakowice.
3. W konkursie może brać udział każdy fotograf-amator za wyjątkiem członków Jury.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac
1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
- historia
- przyroda
- kultura
- gospodarka
- sfera społeczna gminy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać po 5 prac w każdej kategorii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 
4. Fotografie należy nadesłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć
osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, ul Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15x21 cm lub w postaci cyfrowej na nośnikach CD o wymiarach min. 
1200x1600 pikseli i max. w plikach, które nie przekraczają 1MB.
6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: godłem, opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pra-
cach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe 
dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wysz-
czególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
7. Do dużej koperty zaadresowanej Gminny Ośrodek Kultury z dopiskiem „Konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego” 
należy włożyć oznaczone prace oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać będzie w środku 
informacje z następującymi danymi identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nie-
obowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć.
8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie oświadczenie i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkur-
sie. 
9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 
11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

Terminarz
1. Konkurs trwa do końca września 2013r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do końca października 2013r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega so-
bie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
5. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej GOK Sierakowice  oraz w „Wiadomościach Sie-
rakowickich”.
7. Ponadto, z prac uczestników biorących udział we wszystkich kategoriach konkursu, Organizator wybierze jedną pracę, która 
otrzyma nagrodę główną Grand Prix.
8. Ogłoszenie wyników dotyczących nagrody głównej nastąpi w miesiącu listopadzie 2013r., po zakończeniu konkursu. Zwycięzca 
otrzyma listowne zawiadomienie.

Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) w każdej z kategorii trzy nagrody za I, II i III miejsce;
2) nagroda główna Grand Prix GOK – 500zł.

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

www.gok.sierakowice.pl

www.gok.sierakowice.pl
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na Œwi¹teczny Koncert Kolêd
w dniu 6 stycznia 2013 r. (niedziela Objawienia Pañskiego)
do koœcio³a p.w. œw. Jana Chrzciciela w Sierakowicach
na godz.15.30.
W programie kolêdy polskie i kaszubskie
w wykonaniu artystów zrzeszonych w sekcjach sta³ych i zespo³ach
dzia³aj¹cych przy naszej placówce.
ZAPRASZAMY !

Gminny Oœrodek Kultury zaprasza

6 grudnia, jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie.

Jak co roku Święte Mikołaje 
odwiedziły wszystkie sołectwa z terenu 
Gminy Sierakowice, rozdając słodycze 
dzieciom. Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach składa gorące po-
dziękowania za okazane serce i prze-
kazane dary:
- Wójtowi Gminy Sierakowice Panu Ta-
deuszowi Kobieli;
- sołectwom: Bącka Huta, Długi Kierz, 
Leszczynki, Mojusz, Paczewo, Stara 
Huta, Szklana, Tuchlino;
- Panu Mieczysławowi  Skibińskiemu 
– Hurtownia Ogólnospożywcza w Sie-
rakowicach;
- Pani Marii Kostuch – Sklep „Helga” 
Sierakowice;
- Państwu Gabrieli i Markowi Boja-

nowskim – Sklep spożywczy Sierakowice;
- Pani Elżbiecie Grzenkowicz - Sklep drogeryjno-przemysłowy Sierakowice;
- Panu Henrykowi Furman – Sklep spożywczy Sierakowice;
- Piekarni KRÓLEWICZANKA z Kamienicy Królewskiej;
- Państwu Julii i Krzysztofowi Pękalskim – Centrum BHP i P.POŻ PARTNER 
z Sierakowic;
- Państwu Joannie i Marcinowi Choszcz – Sklep Spożywczy „Groszek”
z Tuchlina;
- Właścicielom sklepu „ALKOR” w Sierakowicach.

Specjalne podziękowania należą się Panu Andrzejowi Olszew-
skiemu oraz Panu Janowi Olszewskiemu, który przybył do nas wraz ze
swoim „reniferem”.

 
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za dar serca!

Mikołajki w gminie Sierakowice
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Kolejne zwycięstwa Bat Sierakowice
W niedzielę 25 listopada drużyna Bat Sierakowice roze-

grała na własnym parkiecie mecz na szczycie w grupie A. Rywalem 
drużyny był zespół Truso Elbląg, który posiada taką samą liczbę
punktów w tabeli. Mecz rozpoczął się pozytywnie dla drużyny Batu, 
która wypracowała sobie 10 punktową przewagę. W drugiej kwarcie 
zespół z Elbląga nawiązał kontakt i zmniejszył przewagę punktową. 
Po raz kolejny drużyna z Sierakowic oddała 11 celnych rzutów za
3 punkty, dzięki którym uzyskała przewagę, która dała im zwy-
cięstwo. Wynik końcowy 87:65 dla zespołu z Sierakowic.

Punkty z meczu: Paweł Pawłowski 27, Łukasz Nielesz-
czuk 17, Przemysław Bonk 10, Paweł Matysiak 10, Karol Wiś-
niewski 9, Kamil Kazimierski 9.

Tydzień później, 2 grudnia, drużyna z Sierakowic roze-
grała na wyjeździe mecz z drużyną MTS Basket Kwidzyn – z 4 zes-
połem w grupie. Od początku gry zespół z Kwidzyna wyszedł na
dziesięciopunktowe prowadzenie i kontrolował spotkanie aż do
przerwy. W pierwszych dwóch kwartach bardzo dobre zawody roz-
grywał Tomasz Wilczewski z MTS Basket Kwidzyn, który w całym 
spotkaniu rzucił 28 pkt. Dzięki jego grze zespół gospodarzy utrzy-
mywał tą przewagę. Po przerwie większa mobilizacja zespołu Bat 
Sierakowice pozwoliła na zmniejszenie przewagi. W ostatniej kwar-
cie kosz za kosz do ostatniej chwili nie wiadomo było który zespół 
zwycięży. Gdy przy stanie meczu 87:87 przy rzucie do kosza sfau-
lowano Przemka Ryducha, został odgwizdany faul. Wykorzystał on 
jeden z dwóch rzutów wolnych, a wynik to 87:88. Zespół z Kwi-
dzyna miał jeszcze 18 sekund lecz przy dobrej obronie udało nam się 
odnieść kolejne zwycięstwo. 

Punkty w meczu: Łukasz Nieleszczuk 21, Paweł Maty-
siak 20 (6 razy za 3pkt), Przemysław Ryduch 19 i Paweł Pawłowski 
17.

Dziewiątego grudnia drużyna Bat zmierzyła się z drużyną 
Użlis Nieruchomości Starogard Gdański. Mecz od samego początku 
przebiegał w atmosferze bardzo zaciętej rywalizacji. Wynik remi-
sowy utrzymywał się przez całą pierwszą połowę, bez przewagi dla 
którejkolwiek z drużyn. Dopiero druga połowa meczu przyniosła 
zwrot akcji. W III kwarcie  drużyna Batu wypracowała sobie 10-cio 
punktową przewagę. Mimo podjęcia przez drużynę ze Starogardu 
Gdańskiego zaciętej walki w IV kwarcie, grupa koszykarzy z Sie-
rakowic nie osiadła na laurach i nie oddała zwycięstwa, ostatecznie 
kończąc mecz wynikiem 89:80.

Punkty dla drużyny Bat Sierakowice zdobyli m. in.:
P. Pawłowski 31 pkt., Ł. Nieleszczuk 19 pkt., W. Makurat 15 pkt.,
P. Bonk 14 pkt.

Punkty dla drużyny Użlis Nieruchomości Starogard
Gdański zdobyli m. in.: D. Syldatk 33 pkt., P. Drożyński 16 pkt.,
M. Firyn 12 pkt., M. Jatkowiski 10 pkt.

Łukasz Nieleszczuk

Podsumowanie działalności sportowej
Gminnego Klubu Sportowego
Sierakowice za 2012 rok

Halowa Liga Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki - Siera-
kowice 2011/2012

W grudniu 2011 roku rozpoczęła się, zorganizowana już po raz 
XVI przez GKS Sierakowice, Halowa Liga Piłki Nożnej im. Tadeusza We-
sółki Sierakowice 2011/12. rozgrywek tej ligi zgłosiło się 10 drużyn, w skład 
których łącznie weszło 120 zawodników w wieku 16-40 lat. Rozgrywki
trwały od 4.12.2011 do 12.02.2012 roku i były zorganizowane społecznie 
przez członków naszego Klubu. Łącznie w ciągu 10 kolejek rozegrano aż 45 
meczy piłkarskich. Zwycięzcą turnieju została drużyna Murkaz Paczewo. Or-
ganizowana już po raz XVI nasza liga cieszyła się bardzo dużą popularnoś-
cią wśród kibiców, którzy licznie przybywali kibicować swoim drużynom. 
Rozgrywki te są znakomitą możliwością wykorzystania hal sportowych do 
rozgrywek piłkarskich, również uzupełnieniem sezonu piłkarskiego
w okresie zimowym, a też sposobem  zainteresowania dużej grupy mło-
dzieży nie grającej na co dzień w rozgrywkach ligowych wzięciem udziału
w tych zawodach. 

                                        
Tabela końcowa 

Najlepszy zawodnik – Tomasz Piekarski (Murkaz Paczewo)
Najlepszy strzelec – Artur Formela (BS Sierakowice)
Najlepszy bramkarz – Kacper Falkowski (Murkaz Paczewo)

  

Lp. Nazwa drużyny

1. Murkaz Paczewo

2. Eko-Dom Łebunia

3. Bank Spółdzielczy Sierakowice

4. Nikoś-Mal Sierakowice

5. Kamieniarstwoart Puzdrowo

6. Dossche

7. Formella Elewacje Staniszewo

8. Jarki Sierakowice

9. Rulis Staniszewo

10. Gawith Team

12 (269) grudzień 2012
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Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ju-
Skład Drużyny GKS BS Sierakowice; górny rząd od lewej: Bartosz Kul-niorskich- rocznik 1999 i młodsi - Sierakowice 2012
tys, Mateusz Studziński, Jacek Warmowski, Piotr Kowalczyk, Rafał 
Gliszczyński, Krystian Gilmajster; środkowy rząd od lewej: Waldemar W dniu 12.02.2012 roku Gminny Klub Sportowy Sierakowice zorga-
Formela - Prezes Klubu, Paweł Malek, Dariusz Kropidłowski, Maciej nizował w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sierakowicach II No-
Zengierski, Maciej Płotka, Aleksander Klejna, Karol Sychta, trener woroczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Juniorskich - rocznik
Ireneusz Zarach; dolny rząd od lewej: Mateusz Kowalczyk, Rafał Ko-1999 i młodsi - Sierakowice 2012.turnieju zgłosiło się osiem drużyn pi-
tłowski, Piotr Biernat, Michał Gilmajster, Maciej Jóskowski, Paweł łkarskich z województwa pomorskiego: Gryf Wejherowo, GKS Linia, 
Labuda; nieobecni: Rafał Bronk, Wojciech Mierski, Bogdan Deik. Lew Lębork, GKS Sierakowice II, KKPN Olimpico Malbork, GKS Sie-

rakowice I, Radunia Stężyca oraz Szkoła Podstawowa z Szopy. Łącz-
nie w turnieju wzięło udział 73 zawodników i zawodniczek w wieku 13 
lat i młodsi. Zwycięzcą całego turnieju został zespół Radunia Stężyca.

Klasyfikacja końcowa:
1. RADUNIA STĘŻYCA
2. GKS LINIA
3. LEW LĘBORK
4. GKS SIERAKOWICE I
5. GRYF WEJHEROWO
6. KKPN OLIMPICO MALBORK
7. GKS SIERAKOWICE II
8. SZKOŁA PODSTAWOWA SZOPA 

Runda wiosenna drużyn piłkarskich GKS Siera-
kowice sezonu 2011/2012

SENIOR - LIGA V
W najwyższej klasie rozgrywkowej wszystkich klubów piłkarskich na-
szej gminy wziął udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu woje-
wódzkim zespół GKS BS Sierakowice występujący w lidze V, który 
jest wizytówką naszej gminy na terenie województwa pomorskiego.
W skład drużyny weszło 24 zawodników w wieku 16-35 lat. W rundzie 
wiosennej sezonu 2011/2012 zespół rozegrał 11 meczy, z których
3 przegrał, 3 zremisował oraz 5 wygrał. W meczach tych zespół strzelił 
14 bramek i 15 stracił, zdobył w rundzie wiosennej 18 punktów, a w roz-
grywkach całego sezonu 2011/2012 łącznie aż 46 punktów, strzelając 

JUNIOR B - 1995/9646 bramek i tracąc 37. Bardzo dużą niespodzianką zakończyły się roz-
grywki tego sezonu, w którym bardzo młody zespół GKS BS Siera-

W skład Zespołu Junior - B rocznik 1996/95 wchodziło 21 kowice zdobył drugi raz w ponad trzydziestoletniej historii naszego klu-
zawodników w wieku 16-17 lat. Drużna w rundzie wiosennej rozegrała bu III miejsce w tabeli, pozostawiając za sobą takie zespoły jak: Car-
w lidze wojewódzkiej 7 spotkań, z których 3 przegrała, 1 zremisowałatusia II Kartuzy, Gryf II Wejherowo, Pruszcz Gdański czy też Gedanię 
i 3 wygrała. W rozgrywkach całego sezonu piłkarskiego 2011/2012Gdańsk. Tym bardziej cieszy fakt, że w składzie 24-osobowej drużyny 
drużyna zdobyła 16 punktów, co dało jej ostatecznie 5 miejsce w tabeli. było aż 18 wychowanków naszego klubu, którzy jeszcze niedawno gra-
Niestety, wyniki tej drużyny nie są zachwycające. Brak zaangażowania li w klasie B oraz drużynie juniorskiej. Duży wpływ na sukces tej dru-
zawodników w treningi oraz szereg innych czynników miał wpływ na żyny miał trener zespołu Ireneusz Zarach, który potrafił stworzyć ko-
tak słabe występy drużyny. Biorąc powyższe pod uwagę, a zwłaszcza lektyw, drużynę wspierającą się wzajemnie w grze jak i po za nią. Na-
brak odpowiedniej ilości zawodników do zgłoszenia tej drużyny doleży również podkreślić profesjonalne zaangażowanie całej drużyny
rozgrywek sezonu 2012/2013, za zgodą władz gminnych zespół tenw treningi i mecze sparingowe, co z pewnością także miało bardzo 
został rozwiązany, a w jego miejsce zgłoszony do rozgrywek woje-duży wpływ na tak dobrą grę w całym sezonie rozgrywkowym.  
wódzkich zespół Junior E rocznik 2002/2003 trenowany przez Mariana 
Wnuk-Lipińskiego. Pozostała część zawodników z zespołu Junior B, 
chętnych do dalszego uprawiania tej dyscypliny sportu, zasiliła szeregi 
I drużyny GKS BS Sierakowice, biorącej udział w rozgrywkach ligi V.

M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por.

Bramki

1. KS Chwaszczyno 26 65 21 2 3 69-31

2. GKS Kolbudy 26 57 18 3 5 77-31

3. GKS BS Sierakowice 26 46 14 4 8 46-37

4. Cartusia II Kartuzy 26 41 13 2 11 55-42

5. Czarni Pruszcz Gdański 26 41 13 2 11 48-59

6. GKS Kowale 26 40 12 4 10 49-44

7. Wikęd Kębłowo 26 40 12 4 10 46-44

8. Gryf Wejherowo 26 39 12 3 11 64-57

9. Gedania Gdańsk 26 34 10 4 12 47-43

10. Olimpia Osowa 26 34 11 1 14 53-54

11. Amator Kiełpino 26 34 10 4 12 48-61

12. Start Mrzezino 26 23 7 2 17 43-66

13. Orzeł Trąbki Wielkie 26 21 7 0 19 38-63

14. Orzeł Choczewo 26 12 3 3 20 19-70

Tabela końcowa Ligi Okręgowej sezonu 2011/2012

Tabela końcowa Ligi Okręgowej sezonu 2011/2012M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por Bramki

1. GKS Żukowo 14 30 9 3 2 43-19

2. FC Gowidlino 14 24 8 0 6 26-21

3. Murkam Przodkowo 14 23 7 2 5 30-17

4. Radunia Stężyca 14 23 7 2 5 23-14

5. GKS Sierakowice 14 16 5 1 8 22-27

6. Ceramik Łubiana 14 14 4 2 8 19-37

7. Cartusia Kartuzy 14 10 3 1 10 12-23

8. Borowiak Czersk 14 7 2 1 11 6-23

Bramki
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Górny rząd: trener Marian Wnuk-
Lipiński, Cezary Syldatk, Krzysztof La-
buda, Tobiasz Konkel, Jakub Goitowski, 
Robert Kuczkowski, Sebastian Wenta, 
Kwiatkowski Dawid; środkowy rząd: 
Adrian Staniszewski, Robert Pranczk, 
Szymon Gojtowski, Krzysztof Dampc, 
Jakub Różnicki, Piotr Bronk; dolny rząd: 
Szymon Marszałkowski, Maciej Lis, Da-
mian  Wojda, Radosław Wnuk-Lipiński, 
Artur Chabowski; nieobecni: Błażej
Dublinowski, Kamil Paninski, Kamil
Drewniak, Michał Garski, Aleksander 
Bulczak, Grzegorz Bulczak, Prze-
mysław Ksiąsak, Franciszek Zelewski, 
Patryk Paracki, Ignacy Wolski, Jakub 
Puzdrowski 

Górny rząd od lewej: trener Maciej Le-
wandowski, Bartosz Szulc, Artur Re-
gliński, Szymon Choszcz, Seweryn

Stencel, Maciej Wolski, Sylwester Kropidł-
owski, Michał Król, Dawid Klejna; dolny 
rząd od lewej: Michał Kotłowski, Dawid 
Stefański, Sebastian Lewna, Artur Mar-
kowski, Kazimierz Pobłocki, Michał Piw-
ka, Grzegorz Cirocki; nieobecni na zdjęciu: 
Szymon Bulczak, Karol Drywa, Szymon 
Kroll, Szymon Mielewczyk, Damian Nas-
tały, Jacek Skrzypkowski 

JUNIOR D - 1999/2000

Kolejnym zespołem Gminnego klubu Spor-
towego Sierakowice biorącym udział w roz-
grywkach piłki nożnej na szczeblu woje-
wódzkim jest Zespół Junior D - runda wio-
senna i Junior - C runda jesienna - rocznik 

XIII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podsta-1999/2000.W skład tej drużyny weszło 23 zawodników w wieku 12-13 
wowych i Gimnazjalnychlat. Drużna w rundzie wiosennej rozegrała w lidze wojewódzkiej

9 spotkań, z których 3 przegrała i 6 wygrała, strzelając łącznie 27 bra-
Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach, wzorem latmek, a tracąc 18. W rundzie wiosennej zespół zdobył 18 punktów,

ubiegłych, w dniach 9-11 maja 2012 roku zorganizował już po raz XIII a w rozgrywkach całego sezonu piłkarskiego 2011/2012 drużyna zdo-
– Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - była 34 punkty, co dało jej ostatecznie bardzo wysokie 4 miejsce w ta-
Sierakowice 2012. Do udziału w Igrzyskach zgłosiło się 11 szkół pod-beli.  
stawowych z: Sierakowic, Szopy, Tuchlina, Gowidlina, Kamienicy 
Królewskiej, Lisich Jam, Łyśniewa, Jelonka, Mojusza, Puzdrowa i Za-
łakowa oraz szkoły gimnazjalne z Sierakowic, Gowidlina, Tuchlina, 
Kamienicy Królewskiej oraz Szopy. W czasie trwania trzydniowych 
Igrzysk łącznie rozegrano 46 dyscyplin sportowych, zgodnie
z złączonym do sprawozdania  harmonogramem, w których 
uczestniczyła łącznie rekordowa liczba 1036 zawodników i zawod-
niczek w wieku 10-16 lat, w tym ze szkół podstawowych brało udział 
580 uczestników, ze szkół gimnazjalnych 456 uczestników. 
W klasyfikacji końcowej Igrzysk najlepszą szkołą podstawową została 
Szkoła Podstawowa z Tuchlina, która zdobyła łącznie 120 punktów, 
drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Sierakowic, która zdobyła 
106 punktów oraz trzecie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa
z Gowidlina z 51 punktami. W rywalizacji szkół gimnazjalnych naj-
lepszą okazała się szkoła z Sierakowic z 152 punktami, która wyprze-
dziła szkołę w Gowidlinie o 8 punktów i szkołę z Tuchlina o 38 punk-
tów. 

Sportowa rywalizacja, zabawa i rozrywka – tak w skrócie 
można skomentować te trzydniowe zmagania sportowe. Bardzo dobra 
atmosfera wśród tak wielkiej rzeszy zawodników jak i licznie zgro-

M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por Bramki

1. Borowiak Czersk 18 45 15 0 3 76-18

2. Kaszubia 18 41 13 2 3 63-15

3. Grom Leśno 18 40 13 1 4 68-23

4. GKS Sierakowice 18 34 11 1 6 54-45

5. Gwiazda Karsin 18 30 9 3 6 51-28

6. Radunia Stężyca 18 28 9 1 8 30-32

7. Murkam Przodkowo 18 19 6 1 11 40-57

8. Wda Lipusz 18 13 4 1 13 34-55

9. Jareks Grabowo 18 9 3 0 15 23-91

10. Ceramik Łubiana 18 6 2 0 16 17-92
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madzonej publiczności spowodowały, że XIII Igrzyska Młodzieży tych zespół strzelił 16 bramek i stracił 20. W rundzie jesiennej łącznie 
przejdą do historii jako impreza stojąca na bardzo wysokim poziomie zdobył 18 punktów, co ostatecznie dało drużynie 11 pozycję w tabeli. 
sportowym i organizacyjnym. Cieszy fakt, że  tak wielka impreza spor- Wstępne założenie zespół zrealizował, lecz uzyskane wyniki nie są 
towa pomogła wyłonić najlepszych zawodników poszczególnych zadawalające, zwłaszcza że w sezonie 2011/2012 drużyna wywalczyła 
szkół, którzy będą reprezentować naszą gminę w imprezach sporto- 3 miejsce w rozgrywkach. W skład drużyny weszło 25 zawodników
wych na szczeblu powiatowym czy też wojewódzkim. w wieku 16-35 lat, w  tym aż 21 wychowanków naszego klubu. 

Niestety, jak pokazują uzyskane wyniki, większość naszych 
wychowanków nie jest w stanie sprostać poziomowi piłkarskiemu na IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Pre-zesa 
szczeblu V ligi.

Banku Spółdzielczego - Sierakowice 2012
Tabela końcowa 

W dniu 4.08.2012 r. GKS Sierakowice zorganizował już po 
raz IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Banku Spół-
dzielczego. Do turnieju zgłosiło się 10 następujących drużyn: Red Bull 
Team, Dossche, FC Zielony Dwór, Sporting Nastały, Browar Fans So-
monino, Studentiks Sierakowice, Eden Borowiec, Puzdrowo Team, 
Forbiz Kartuzy, Piwowars Fun Tuchlino. Łącznie w turnieju wzięło
udział 110 zawodników. Zwycięzcą zawodów został zespół FC Zielony 
Dwór. 

XIII Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego

Kolejną imprezą sportową organizowaną w dniu 14.10.2012 
r. przez nasz klub były XIII Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego. 
Biegi zostały zorganizowane jak sama nazwa mówi wokół Ołtarza  Pa-
pieskiego ulicami Cmentarną, Piwną, ks. Łosińskiego, Ceynowy i Par-
kową w Sierakowicach. Łącznie 9 biegów podzielono na kategorii wie-
kowych:
1 - bieg dzieci (7-8 lat) do II klasy włącznie;
2 - bieg dziewcząt do IV klasy (do 10lat); 
3 - bieg chłopców do IV klasy (do 10lat); 
4 - bieg dziewcząt do VI klasy (do 12 lat);
5 - bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat);
6 - bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych (do 16 lat);
7 - bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16lat);
8 - bieg główny kobiet powyżej 16 lat oraz bieg główny mężczyzn po-
wyżej 16 lat. 

Łączna ilość wszystkich uczestników biegów ulicznych wy-
niosła 162 zawodników i zawodniczek. Po zakończonych biegach po-
szczególnych kategorii wiekowych zwycięzcom wręczono nagrody, 
medale, dyplomy, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe znaczki XIII 

Runda jesienna drużyn piłkarskich GKS Sierakowice edycji biegów ulicznych. Uczestników zawodów oraz kibiców po-
częstowano pączkami, ciastkami drożdżowymi i gorącymi napojami. sezonu 2012/2013
Celem zasadniczym tych zawodów jest upamiętnienie Dnia Papies-
kiego, ponadto zawody te mają na celu popularyzację wśród młodzieży JUNIOR E - rocznik 2002-2003
i dorosłych biegów ulicznych i zachęcenie do aktywnego ich upra-

W miejsce wycofanego zespołu Junior B rocznik 1996/95 do wiania. Zawody te dały szansę spędzenia wolnego czasu w sposób czyn-
rozgrywek ligi wojewódzkiej rundy jesiennej sezonu 2012/2013 został ny zawodnikom, natomiast dla publiczności były powodem wielu spor-
zgłoszony zespół Junior E rocznik 2002/2003. W skład tej drużynytowych emocji i wrażeń, zapewniono promocję powiatu kartuskiego
weszło 19 zawodników w wieku 9-10 lat. Trenerem zespołu w rundzie i gminy Sierakowice, przyczyniono się do integracji środowiska spor-
jesiennej został  Marian Wnuk-Lipiński. W rozgrywkach ligowych tej towego.
grupy wiekowej obowiązują zasady rozgrywek turniejowych, syste-
mem „każdy z każdym”. Drużyna została przydzielona do grupy z nas-

Runda jesienna drużyn piłkarskich GKS Siera-kowice tępującymi drużynami:
1. GKS Sierakowice sezonu 2012/2013
2. Cartusia Kartuzy
3. Cartusia II Kartuzy

SENIOR - LIGA V 4. Jedyneczka Kartuzy
5. GKS Przodkowo 

W miesiącu sierpniu 2012 r. rozpoczęły się rozgrywki ligi 
wojewódzkiej rundy jesiennej sezonu 2012/2013 zespołu seniorskiego W rozgrywkach tej grupy każdy klub zorganizował po jed-
biorącego udział rozgrywkach ligi V. Z uwagi na powiększenie się gru- nym turnieju. Łącznie zorganizowano w odstępach dwutygodniowych 
py rozgrywkowej do 16 drużyn zespół GKS Sierakowice, na wyjaz- cztery turnieje, w trakcie których zespół GKS Sierakowice łącznie zdo-
dach i na własnym boisku, w rundzie jesiennej 2012 roku rozegrał był 32 punkty. Zdobyte punkty pozwoliły drużynie z Sierakowic na wy-
15 spotkań z zespołami województwa pomorskiego. W związku z trud- granie całych rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2012/2013.
ną sytuacją finansową, zgodnie z założeniami zarządu klubu, głównym 
celem drużyny było i jest w dalszym ciągu utrzymanie się w rozgryw- Tabela końcowa 
kach ligi V. Już sam początek rozgrywek pokazał, że utrzymanie się 1. GKS Sierakowice- 32 punkty
w rozgrywkach tej ligi, w tej obsadzie kadrowej, będzie bardzo trudne, 2. Jedyneczka Kartuzy- 28 punktów
w czterech pierwszych meczach drużyna doznała aż trzech porażek.  3. GKS Przodkowo- 22 punkty

Łącznie w 15 meczach rundy jesiennej sezonu 2012/2013 4. Cartusia I Kartuzy- 11 punktów
zespół  przegrał 7 razy, zremisował 3 oraz 5 razy wygrał. W meczach 

M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por Bramki

1. Wikęd/GOSRiT 15 38 12 2 1 52-14

2. Amator Kiełpino 15 36 11 3 1 34-15

3. Korona Żelistrzewo 15 30 9 3 3 30-18

4. Cartusia II Kartuzy 15 24 7 3 5 40-35

5. GKS Kowale 15 24 7 3 5 31-28

6. Stolem Gniewino 15 22 7 1 7 28-20

7. Czarni Pruszcz Gdański 15 20 6 2 7 26-29

8. Olimipa Osowa 15 20 6 2 7 23-28

9. Motława Suchy Dąb 15 19 6 1 8 25-35

10. Orzeł Trąbki Wielkie 15 18 4 6 5 22-22

11. GKS Sierakowice 15 18 5 3 7 16-20

12. Gryf II Wejherowo 15 17 5 2 8 42-37

13. Sporting Luzino 15 15 4 3 8 23-27

14. Jaguar Kokoszki 15 14 4 2 9 16-29

15. Gedania Gdańsk 15 13 3 4 8 25-43

16. Start Mrzezino 8. 11 3 2 10 14-47
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Skład drużyny w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 
2012/2013: Piotr Bronk, Aleksander Bulczak, Artur 
Chabowski, Krzysztof Dampc, Robert Drewka, Błażej 
Dublinowski, Michał Garski, Janusz Gojtowski, 
Szymon Gojtowski, Robert Kuczkowski, Dawid 
Kwiatkowski, Maciej Lis, Marcin Markowski, 
Szymon Marszałkowski, Patryk Paracki, Robert 
Pranczk, Jakub Różnicki, Adrian Staniszewski, Cezary 
Syldatk, Radek Wnuk-Lipiński, Ignacy Wolski, 
Damian Wojda, Franciszek Zelewski.
Podsumowując grę i zaangażowanie zawodników, 
trenera oraz rodziców trzeba przyznać, że zespół jest na 
bardzo wysokim poziomie, o czym mówią uzyskane 
wyniki.

Łącznie we wszystkich dyscyplinach sportowych 
organizowanych przez nasz klub wzięło udział ponad 
1000 zawodniczek i zawodników w wieku od 8 do 40 
lat.
Podsumowując rok 2012 trzeba stwierdzić, iż jako 
Klub jesteśmy zadowoleni, mimo trudności 
finansowych, z wykonania wszystkich zadań, które 
sobie założyliśmy na początku tego roku, jak
i dodatkowych takich jak: Liga Halowa czy też Turniej 
Letni o Puchar Prezesa BS. Dużą pomoc w organizacji 

Górny rząd od lewej: Tomasz Garski, Klaudiusz Wittbrodt, Łukasz imprez masowych okazali przedstawiciele: GOK Sierakowice, Szkoły 
Bednarek, Patryk Wnuk-Lipiński, Daniel Cyman, Eryk Formela, Podstawowej w Sierakowicach, Gimnazjum w Sierakowicach, Straży 
Patryk Gniba; dolny rząd od lewej: Remigiusz Klejna, Kordian Pożarnej w Sierakowicach. I za tę pomoc dziękujemy. Mimo że 
Mielewczyk, Piotr Pobłocki, Jakub Choszcz, Orfeusz Myszk; zaledwie kilka dni temu zakończyły się  rozgrywki ligowe piłki 
nieobecni na zdjęciu: trener Marian Wnuk-Lipiński, Patryk Bigus, nożnej, to już 2 grudnia 2012 roku GKS Sierakowice rozpoczął dalszą 
Kacper Dułak, Wiktor Grzenkowicz, Jan Labuda, Karol Skorowski, działalność sportową, pracując na kolejny rok poprzez organizację 
Grzegorz Wolski XVII Edycji Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice 

2012/2013, organizowanej jak co roku społecznie przez działaczy 
naszego Klubu sportowego. JUNIOR C - 1999/2000
Na koniec Zarząd Klubu GKS Sierakowice chciałby podziękować 
za zaangażowanie zawodnikom, działaczom, trenerom oraz W rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 zespół rocznika 1999/2000 
wszystkim, dzięki którym Klub ten może funkcjonować,został przydzielony przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku 
a zwłaszcza: WŁADZOM GMINY Sierakowice, BANKOWI do grupy C. W rozgrywkach tej grupy zespół rozegrał jesienią 2012 
SPÓŁDZIELCZEMU w Sierakowicach, Firmie ELWOZ, Firmie roku aż trzynaście meczy na stadionie własnym oraz na wyjazdach.
Przetwórstwo Mięsne LIS, Centrum Handlowemu EXPERT, Z trzynastu spotkań 3 przegrał, 1 zremisował, a 9 wygrał. Łącznie 
Gminnej Spółdzielni SAMPOMOC CHŁOPSKA, Firmie drużyna zdobyła 28 punktów, strzelając 56 bramek i tracąc 26. 
PIANPUR, Przedsiębiorstwu Wodociągów i KanalizacjiOstatecznie po rundzie jesiennej zespół uplasował się na bardzo dobrej 
w Sierakowicach, Firmie RULIS, Salonowi Samochodów wysokiej 2 pozycji w tabeli (14 drużyn województwa pomorskiego). 
Używanych AUTO SZULC, Hurtowni RIBENA i Firmie DRYWA 
– DZIĘKUJEMY.Tabela końcowa 

Waldemar Formela 

Terminarz Ligi Halowej
Sierakowice 2012/2013

Termin IV 23.12.2012 (niedziela)

16 14.00 Rulis Usługi Ogólnobudowlane
- Alkomaty Łebunia

17 14.45 Bank Spółdzielczy Sierakowice
- Dossche

18 15.30 Kamieniarstwo Puzdrowo - Sporting 
Nastały

19 16.15 Hebe Team Sierakowice - Galaxia 
Przodkowo

20 17.00 Metal Serwis Miechucino - Dom-Wit 
Kamienica Królewska

Kolejny Terminarz rozgrywek zostanie podany do 3.01.2013 r.
Następny termin (V kolejki) ligi halowej to: 6.01.2013 r. (niedziela), 
godz. 14.00

M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por Bramki

1. Potok Pszczółki 13 35 11 2 0 59-12

2. GKS Sierakowice 13 28 9 1 3 56-26

3. Gwiazda Karsin 13 28 9 1 3 38-17

4. Borowiak Czersk 13 28 9 1 3 76-19

5. Grom Leśno 13 26 8 2 3 53-18

6. Radunia Stężyca 13 23 7 2 4 53-30

7. Orzeł Trąbki Wielkie 13 22 7 1 5 36-25

8. GKS Kolbudy 13 21 6 3 4 45-27

9. Mukam Przodkowo 13 18 6 0 7 50-30

10. Wda Czarna Woda 13 18 6 0 7 26-28

11. Kaszubia Kościerzyna 13 9 3 0 10 27-56

12. KS Grabowo 13 7 2 1 10 26-69

13. Wda Lipusz 13 3 1 0 12 26-95

14. Fosfory Wiślinka 13 0 0 0 13 7-126

M. Drużyna M. Pkt. Zw. Rem. Por Bramki

1. Potok Pszczółki 13 35 11 2 0 59-12

2. GKS Sierakowice 13 28 9 1 3 56-26

3. Gwiazda Karsin 13 28 9 1 3 38-17

4. Borowiak Czersk 13 28 9 1 3 76-19

5. Grom Leśno 13 26 8 2 3 53-18

6. Radunia Stężyca 13 23 7 2 4 53-30

7. Orzeł Trąbki Wielkie 13 22 7 1 5 36-25

8. GKS Kolbudy 13 21 6 3 4 45-27

9. Mukam Przodkowo 13 18 6 0 7 50-30

10. Wda Czarna Woda 13 18 6 0 7 26-28

11. Kaszubia Kościerzyna 13 9 3 0 10 27-56

12. KS Grabowo 13 7 2 1 10 26-69

13. Wda Lipusz 13 3 1 0 12 26-95

14. Fosfory Wiślinka 13 0 0 0 13 7-126
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Ogłoszenia drobne

Kupię zdecydowanie, płatne gotówką: Audi B-4 benzyna 
i diesel, Audi A-4 benzyna i diesel, Audi A-3 benzyna
i diesel, VW Golf II benzyna i diesel, VW Golf IV 
benzyna i diesel, VW Polo benzyna i diesel,
tel. 603 748 535

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
 
ź 21 stycznia 2013 
ź 18 lutego 2013
ź 18 marca 2013
ź 15 kwietnia 2013 
ź 22 maja 2013 
ź 17 czerwca 2013 
ź 15 lipca 2013 
ź 19 sierpnia 2013 
ź 16 września 2013 
ź 21 października 2013 
ź 18 listopada 2013 
ź 16 grudnia 2013 

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
00 00- Sierakowice, ul. Dworcowa w godz. 8  - 10  (parking pomiędzy 

Urzędem Gminy i Zespołem Szkół Ponad-gimnazjalnych)
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

15 00w godz. 10  – 12
- co miesiąc jedno z sołectw
w godz. 12.45 – 14.00.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, 
lodówki, komputery, monitory, radia, odkurzacze, świetlówki, 
żarówki energooszczędne, zabawki elektroniczne oraz drobne sprzęty 
AGD i RTV można będzie przekazać bezpłatnie firmie 
specjalistycznej.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych miejscach
i godzinach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji, po 
uprzednim telefonicznym poinformowaniu kierowcy,
tel. 58 681 93 97.

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

Sprzedam dwie działki budowlane po 1500 m2 koło 
Sierakowic, uzbrojone, z pozwoleniem na budowę, 
piękne spokojne miejsce, droga wewnętrzna 10 m;
cena do uzgodnienia; możliwa zamiana na: mieszkanie, 
samochód lub dom wolnostojący, tel. 603 748 535

Sprzedam felgi stalowe: 13, 14, 15, 16 oraz opony 
zimowe i letnie: 14, 15, 16; cena do negocjacji,
tel. 603 748 535

 Sprzedam działkę o pow. 1300 m2 w Szopie przy drodze 
powiatowej, wszystkie media, cena 40 tys. zł;
tel. 692 379 693

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

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

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

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

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje warsztaty 
rzemiosła i rękodzieła ludowego dla grup szkolnych; 
jednodniowe zorganizowane wycieczki po okolicy; 
marsze nordic walking; imieniny i urodziny w plenerze; 
małe przyjęcia. Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze 
widoki.
Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, 
www.podlipa.gdan.pl



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Sierakowicach  uprzej-
mie informuje o miejscach pomocy 
osobom uzależnionym i ich rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba:
Urząd Gminy Sierakowice,
ul. Lęborska 30,
83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak,
Urząd Gminy pokój 316, 
te l .  58  681  95  41,  e-mail :   
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych 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

Grupa wsparcia dla współ-
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:

21.12.2012
25.01.2013
22.02.2013
22.03.2013*
26.04.2013
31.05.2013
28.06.2012
26.07.2013
30.08.2013
27.09.2013
25.10.2013
29.11.2013
20.12.2013*
*w marcu i grudniu dyżuru wyjąt-
kowo nie będzie w ostatni piątek 
miesiąca

Mediacje rodzinne
prowadzi mecenas KATARZYNA 
KURKIEWICZ w każdy ostatni 
piątek miesiąca od godziny 18.00
oraz po telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 58 681 95 41).


