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Budżet na 2013 rok uchwalony
Inwestycje za niemal 16 milionów złotych

Styczniową sesję Rady Gminy zdominowało omówienie mieszkańców. Administracja to jeden filar, a drugi to tworzenie czegoś 
budżetu na bieżący rok i głosowanie nad uchwałą budżetową. Ale zanim pożytecznego w terenie, na co ludzie czekają.
to nastąpiło, radni zadecydowali o wyemitowaniu przez Gminę Sierako- Zadłużenie gminy pod koniec 2012 roku wyniosło 32%, a na 
wice obligacji o łącznej wartości 4 mln zł. Celem emisji obligacji jest koniec bieżącego roku ma wynieść ok. 34,5–34,7%. – W przyszłym roku 
sfinansowanie trzech ważnych inwestycji. Dwa miliony złotych zostaną zadłużenie będzie spadało, bo już raczej nie pójdziemy w kierunku emisji 
przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Puzdrowie, milion obligacji czy też zaciągania jakichkolwiek kredytów. Tak też zakłada 
na sfinansowanie oddanego do użytku w ubiegłym roku budynku dla wieloletni plan inwestycyjny. Rok 2014 powinien być rokiem 
gimnazjum w Zespole Szkół w Gowidlinie. Kolejny milion będzie spokojniejszym jeśli chodzi o inwestycje, ponieważ środki unijne w zasa-
przeznaczony na „schetynówkę”, czyli budowę drogi wraz z ciągami dzie już się kończą. Realizowane będą jedynie inwestycje zakon-
pieszo-rowerowymi Puzdrowo-Piekiełko-Sierakowice. traktowane w roku ubiegłym czy jeszcze wcześniej. Poza tym nie widać, 

– Dawno nie pracowaliśmy tak intensywnie nad budżetem, jak żeby można było sięgnąć po jakiekolwiek pieniądze zewnętrzne – dodał 
tym razem – stwierdził wójt Tadeusz Kobiela. – Chodziło nam bowiem wójt. 
o to, aby w dalszym ciągu utrzymać ten impet inwestycyjny pomimo 

AKmniejszych pieniędzy do dyspozycji.   
W bieżącym roku dochody w budżecie gminy ustalono na 

poziomie 66 mln zł, a wydatki – na nieco ponad 67,7 mln zł. Na 
inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości ok. 15,8 mln zł, z czego ok. 
5 mln zł stanowią środki unijne, 4 mln zł będą pochodzić z obligacji,
a 6,3 mln zł to środki własne.  

Za najważniejszą tegoroczną inwestycję wójt Sierakowic 
uznał „schetynówkę”. Budowę drogi z Puzdrowa do Sierakowic przez 
Piekiełko długości prawie 3 km oszacowano na 4,6 mln zł. Inwestycja
w połowie zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa, czyli 
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Prawie 1,5 mln zł 
ma kosztować budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, 
łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi 
nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie. Kolejną dużą inwestycją 
jest trwająca budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Puzdrowie wraz z adaptacją poddasza na łączniku i remontem 
istniejących budynków. Ze środków tegorocznego budżetu zostanie 
sfinansowany oddany do użytku w ubiegłym roku nowy budynek 
gimnazjum w Zespole Szkół w Gowidlinie. Kolejną inwestycją jest 
budowa kanalizacji. Jeden z projektów nosi nazwę „Poprawa jakości 
życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice – etap III”, a drugi – „Zachowanie różnorodności 
biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica”. Ponad milion 
złotych pochłonie budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach. 
Na ratowanie dziedzictwa kulturowego w postaci zabezpieczenia
i rewaloryzacji ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wypo-
sażenia zabytkowego kościoła św. Marcina zarezerwowano kwotę
w wysokości 856 tys. zł. Zakup i instalacja kriokomory w Kaszubskim 
Centrum Medycznym ma kosztować 240 tys. zł. Ponad 280 tys. zł 
przeznaczono na uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku 
odpadów komunalnych w Chlewnicy, a 400 tys. zł na przygotowanie 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sie-
rakowicach. Po 100 tys. zł przeznaczono na wykup gruntów i na zakupy 
inwestycyjne, m.in. dla Kaszubskiego Centrum Medycznego, GOPS-u
i Działu świadczeń rodzinnych. Kolejne 100 tys. zł. ma kosztować 
rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie. 

– Jest to budżet utrzymania pewnego poziomu inwes-
tycyjnego, pod warunkiem narzucenia sobie karbów w wydatkach i takie 
też były założenia. Gdy budżet był tworzony, wszyscy kierownicy 
referatów otrzymali wytyczne, aby ciąć wydatki: w administracji, kul-
turze, sporcie, czyli wszędzie, gdzie się da, aby wypracować jak 
największe środki na inwestycje, bo przecież gdyby tych środków nie 
było, to bylibyśmy klasyczną administracją, a nie takie są oczekiwania 

c.d.

Perła Kaszub dla wójta Tadeusza Kobieli

W piątek 1 lutego 2013 roku w Chmielnie, w tamtejszym 
Gminnym Ośrodku Kultury, odbyła się gala wręczenia nagród Starosty 
Kartuskiego „Perła Kaszub 2012”. Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że wójt Gminy Sierakowice - Tadeusz Kobiela znalazł się wśród 
laureatów nagród. Otrzymał Perłę Kaszub za przedsiębiorczość i zrea-
lizowane inwestycje, a w szczególności budowę Kaszubskiego Centrum 
Medycznego, służącego stworzeniu szerokiej i nowoczesnej oferty usług 
medycznych. 

Foto: Marcelina Krauza
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OGŁOSZENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r.
Gmina Sierakowice przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. W tym celu Gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną w przetargu publicznym i zadba 
o to, by firma ta spełniała wysokie standardy i dawała gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

 W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów 
związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów, jeżeli firma z którą mamy podpisaną 
umowę sama wcześniej nam tej umowy nie wypowie.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne (np: lokali na działalność gospodarczą, domków letniskowych) powinni zadbać
o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie, 3-miesięczne

 okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług;
• wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku gdy dotychczasowa umowa na wywóz odpadów komunalnych zaginęła, należy zwrócić 
się na piśmie do odbiorcy odpadów o wydanie duplikatu umowy. 

Złoty Znak Związku OSP dla Brunona Krefty
Druh Brunon Krefta z jednostki OSP w Gowidlinie został 

odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP. Udekorowanie tym 
najwyższym, a dla każdego strażaka najważniejszym odznaczeniem 
miało miejsce 19 stycznia podczas dorocznej powiatowej narady 
strażaków w Szymbarku.

Złoty Znak Związku OSP RP jest nadawany przez Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Odznaczenie otrzymują strażacy za 
długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub
w Związku OSP RP. Odznaką może być uhonorowana także osoba lub 
instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności 
Związku OSP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej
100-letniej działalności.

Brunon Krefta ze strażą jest związany od sześćdziesięciu lat. 
Przez te wszystkie lata bardzo aktywnie włączał się w działania 
jednostki. Brał udział w około dwustu akcjach ratunkowych. Był 
konserwatorem i skarbnikiem, obecnie jest w gowidlińskiej jednostce 
kierowcą-mechanikiem. 

Cażkô chorosc i niespodzónô smierc wërwała 
24 stëcznika 2013 roku z régów naszégo partu

sp. Helena Theus.
Nasza Drëszka przeżëła na tim swiece 76 lat. 

Ostóniesz Drëchno na wiedno w naszi pamiacë.

Przédnictwo partu ZKP w Serakojcach

Rozdysponowano pieniądze dla organizacji pożytku publicznego
Działające na terenie naszej gminy stowarzyszenia, Koła Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-

Gospodyń Wiejskich i kluby sportowe złożyły 47 wniosków o do- niem Umysłowym - Koło w Sierakowicach. 
finansowanie zadań publicznych na łączną kwotę ponad 670 tys. zł. Łączna wysokość dotacji przyznanych na zadania związane
Tymczasem z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu z kulturą i sztuką regionalną wyniosła 21 tys. zł. Najwięcej – 6,5 tys. zł – 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
edukacji i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury Królewska na organizację VI Pikniku Kaszubskiego oraz 2 tys. zł na 
i sztuki regionalnej przeznaczono pół miliona złotych. Rozdys- realizację projektu „Kaszubskie hafty”. Sierakowicki oddział Zrzeszenia 
ponowaniem środków zajęła się powołana w tym celu komisja, która Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał 4,5 tys. zł na organizację dni 
obradowała pod koniec stycznia. kaszubskich w szkołach, konkursu wiedzy o regionie i na twórczość 

Jak co roku najwięcej środków, bo aż 360 tys. zł, przeznaczono literacką w języku kaszubskim. Kwotę w wysokości 2 tys. zł przyznano 
na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Klub sportowy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta na realizację 
Bat otrzymał 86 tys. zł na popularyzację zdrowego stylu życia wśród IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy 
dzieci i młodzieży oraz 14 tys. zł na siatkówkę. Stowarzyszenie na Rzecz Warmowskiej. Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” otrzymało 
Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska otrzymało 70 tys. zł na utrzy- 1,4 tys. zł na projekt „Kaszuby – dom naszych ojców”. Koło Gospodyń 
manie sekcji sportowych piłki nożnej i sekcji lekkoatletyki. Towarzystwo Wiejskich z Lisich Jam otrzymało 2 tys. zł na projekt „Promocja 
Przyjaciół Ucznia „Horyzont”, działające przy Gimnazjum w Siera- kaszubskiej sztuki kulinarnej – kolejna edycja”. Taką samą kwotę 
kowicach, na realizację projektu „Aktywne wędkarstwo to też sport przyznano Kołu Gospodyń Wiejskich w Paczewie na „Paczewskie 
i rekreacja” otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. Stowa- spotkania z kulturą i tradycją kaszubską”. Natomiast KGW 
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta przyznano dotację „Marzebiónczi” z Długiego Krza otrzymało 600 zł na realizację projektu 
w wysokości 2,4 tys. zł na projekt „Siatkówka moja pasja”. Dwa tysiące „Kultywowanie kulinarnych tradycji naszego regionu”.   
złotych dofinansowania otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg Dwadzieścia cztery tysiące złotych to kwota przeznaczona na 
Pomorski na wycieczkę rekreacyjno-krajoznawczą „Poznajemy Beskid przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Dla 
Żywiecki”. Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” otrzymał 90 tys. zł Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska na 
dofinansowania na utrzymanie zespołów piłki nożnej seniorów i ju- projekt „Tradycja łączy pokolenia” przyznano 1,3 tys. zł. Po 4,5 tys. zł 
niorów. UKS Lis Sierakowice otrzymał 25 tys. zł na utrzymanie sekcji otrzymały kluby sportowe Bat i FC Gowidlino na organizację zajęć 
tenisa stołowego wraz z drużyną II ligi. Natomiast Wiejski Klub sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych. Na program profilaktyki 
Sportowy „F.C. Gowidlino” otrzymał 67,6 tys. zł na utrzymanie wypadkowej „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”, realizo-
zespołów piłki nożnej juniorów oraz na utworzenie i utrzymanie sekcji wanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
tenisa ziemnego. przeznaczono 2 tys. zł. Stowarzyszenie Chóralne Discantus otrzymało 

Na zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 4,7 tys. zł na muzyczną aktywizację młodzieży. Na projekt Stowa-
komisja przyznała 70 tys. zł Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełno- rzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta „Będę jak Justyna 
sprawnym „Uśmiech Dziecka” na dowóz dzieci niepełnosprawnych rea- Kowalczyk” przyznano kwotę 800 zł. KGW Paczewo otrzymało
lizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho- 2,4 tys. zł na realizację projektu „Z biegiem natury”, a KGW Długi Kierz 
wawczego w Szklanej. Kwotę w wysokości 20 tys. zł, także z przez- – 1 tys. zł na projekt „Dzień Kobiet – kobieta silna i pewna siebie”. 
naczeniem na transport podopiecznych, przyznano Zespołowi Placówek Towarzystwu Przyjaciół Ucznia „Horyzont” komisja przyznała 2,8 tys. zł 

na projekt „Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo”. 
AK

Wypowiedzenie umów
na wywóz odpadów komunalnych
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Wkrótce ruszą prace renowacyjne wewnątrz zabytkowego kościoła
Dwunastego lutego została podpisana umowa

z wykonawcą prac konserwatorskich wnętrza drew-
nianego zabytkowego kościoła. Inwestycję zrealizuje 
konsorcjum firm, którego liderem jest PPHU „Aplika”
z Wręczycy Wielkiej. 

Prace renowacyjne będą polegać na konserwacji 
malarskiej ścian i sufitu wraz z odtworzeniem polichromii. 
W ramach projektu konserwacji zostaną poddane także 
ołtarze (cztery boczne i jeden z kaplicy św. Barbary) oraz 
pozostałe elementy wyposażenia kościoła, m.in.: 
konfesjonał, dwie kamienne kropielnice, barokowe 
feretrony oraz neogotyckie stacje drogi krzyżowej, a także 
mensa, czyli kamienna płyta stanowiąca część ołtarza.  

Na postępowanie przetargowe wpłynęło 
dziewięć ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy „Aplika”, która wyceniła inwestycję na kwotę 
398.916,80 zł brutto. Zadanie to jest głównym elementem 
projektu „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 
zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych 
zabytkowych elementów wyposażenia kościoła św. 
Marcina w Sierakowicach” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie 
z umową prace renowacyjne mają zakończyć się w grudniu 
bieżącego roku. W okresie wakacyjnym zostaną 
wstrzymane, a kościół będzie udostępniony zwiedzającym. 

Kolejnym elementem wyposażenia zabyt-
kowego kościoła są organy. Do końca lutego ma zakończyć 
się ich montaż. Jest to instrument trzy-nastogłosowy firmy 
Walker, zakupiony z zamykanego kościoła w Niemczech. 
Sprowadzeniem organów oraz ich montażem i wyregulo-
waniem zajął się organomistrz Robert Szczygielski, który 
kilka lat temu sprowadzał organy do kościoła w Tuchlinie. 
Aby instrument zmieścił się na chórze zabytkowego 
kościoła dobudowano w tym celu antresolę. 

Tekst i foto: AK

Organy w trakcie montażu
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Części ołtarzy i feretron przygotowane do renowacji

Wkrótce ruszą prace renowacyjne wewnątrz zabytkowego kościoła
Dwunastego lutego została podpisana umowa 

z wykonawcą prac konserwatorskich wnętrza 
drewnianego zabytkowego kościoła. Inwestycję 
zrealizuje konsorcjum firm, którego liderem jest 
P.P.H.U. „Aplika” z Wręczycy Wielkiej. 

Prace renowacyjne będą polegać na kon-
serwacji malarskiej ścian i sufitu wraz z odtworzeniem 
powierzchni polichromii. W ramach projektu, kon-
serwacji zostaną poddane także ołtarze (cztery boczne
i jeden z kaplicy św. Barbary) oraz pozostałe elementy 
wyposażenia kościoła, m.in.: konfesjonał, dwie 
kamienne kropielnice, barokowe feretrony oraz 
neogotyckie stacje drogi krzyżowej, a także mensa, czyli 
kamienna płyta stanowiąca część ołtarza.  

Na postępowanie przetargowe wpłynęło 
dziewięć ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy „Aplika”, która wyceniła inwestycję na kwotę 
398.916,80 zł brutto. Gmina uzyskała dofinansowanie 
na realizację projektu ze środków unijnych w wysokości 
65%. Zgodnie z umową prace renowacyjne mają 
zakończyć się w grudniu bieżącego roku. W okresie 
wakacyjnym zostaną wstrzymane, a kościół udos-
tępniony zwiedzającym. 

Kolejnym elementem wyposażenia zabyt-
kowego kościoła są organy. Do końca lutego ma 
zakończyć się ich montaż. Jest to instrument trzy-
nastogłosowy firmy Walker zakupiony z zamykanego 
kościoła w Niemczech. Sprowadzeniem organów oraz 
ich montażem i wyregulowaniem zajął się organomistrz 
Robert Szczygielski, który kilka lat temu sprowadzał 
organy do kościoła w Tuchlinie. Aby instrument zmieścił 
się na chórze zabytkowego kościoła została w tym celu 
dobudowana antresola. 

Tekst i foto: AK

Organy w trakcie montażu

Części ołtarzy i feretron przygotowane do renowacji

Wyjazd do Lourdes i Paryża

W parafii w Tuchlinie organizowany jest wy-
jazd autokarem do Lourdes i Paryża. 

Termin: 9.09 – 17.09. 2013
(może nieznacznie ulec zmianie).
Cena: ok. 2 600 zł. 
Szczegółowe informacje zostaną podane, o ile zbierze się 
wymagana ilość osób, tj. minimum 35. 
Zgłoszenia w biurze parafialnym w Tuchlinie
lub telefonicznie: 58 681 61 31 (wieczorem, tj. po 19.00).



5

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica –Tuchlino oraz Łyśniewo – Migi – 
Poręby – Sierakowice. Brak zasilania energetycznego przepompowni 
ścieków w miejscowości Migi nadal wstrzymuje termin zakończenia 
kontraktu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji na 
odcinku Sierakowice – Poręby – Migi –Łyśniewo. 

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska – Załakowo – Pałubice. 
Warunki zimowe (niskie temperatury) nie pozwalają Wykonawcy 
dokończyć budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy 
Królewskiej (inwestycja wymagała pozyskania zmiany pozwolenia na 
budowę). 

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Widna Góra – 
Podjazy – Amalka. Trwające procedury pozyskania zamiany pozwolenia 
na budowę dotyczące nowej lokalizacji przepompowni ścieków PS1
w Podjazach nadal wstrzymują termin zakończenia kontraktu. 

Kontrakt nr 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Sulęczyno i Kłodno. Zakończono budowę zlewni PS1 w miejscowości 
Sulęczyno oraz zlewni PS3 w miejscowości Kłodno wraz z przyłączami
i przepompowniami przydomowymi. Zakończono większość prac 
budowlano-montażowych przy budowie przepompowni sieciowych PS1 
i PS3. Trwają procedury związane z uzyskaniem zasilania energetycznego 
obydwu przepompowni sieciowych.

Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Borek, 
Bielawki, Kistowo, Żakowo, Sulęczyno. Trwają procedury 
administracyjne w zakresie zatwierdzenia zmian lokalizacji 
przepompowni ścieków PS7 i PS8.

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

OSP Gowidlino w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie została 
włączona z dniem 14 stycznia br. do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Jest to trzecia jednostka w naszej gminie włączona do 
systemu (po Sierakowicach i Kamienicy Królewskiej), a dwudziesta
w powiecie. 

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, zorganizowany przez 
Państwową Straż Pożarną, zaczął funkcjonować w Polsce od 1995 roku. 
Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również ratownictwo 
ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu 
ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, 
skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby 
można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Aby jednostka OSP mogła zostać włączona do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, powinna spełnić kilka kryteriów. Przede 
wszystkim musi dysponować co najmniej jednym średnim samochodem 
gaśniczym i wyszkoloną ekipą ratowników w liczbie zapewniającej pełną 
obsadę samochodu. Kolejnym niezbędnym elementem jest skuteczny 
system łączności powiadamiania i alarmowania. Poza tym przy 
rozmieszczeniu jednostek OSP włączonych do KSRG bierze się pod 
uwagę bezpieczeństwo ludności, a w szczególności czas dotarcia 
strażaków do miejsca zdarzenia, który nie powinien być dłuższy niż 15 
minut od momentu otrzymania zgłoszenia. 

Gowidlińska jednostka została na razie terminowo włączona 
do systemu do dnia 31 grudnia 2014 roku. – Wynika to z porozumienia, 
które zostało zawarte pomiędzy trzema podmiotami: Komendą Główną 
PSP, jednostką OSP i Gminą Sierakowice – wyjaśnia Adam Wróblewski, 
inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. – W związku 
z tym Gmina ma obowiązek dosprzętowić jednostkę do końca przyszłego 
roku. Gdy ta będzie spełniać wszystkie warunki sprzętowe i szkoleniowe, 
to wówczas zostanie wpisana na stałe.  

AK

Ważne informacje meldunkowe
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany w ustawie

z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993, z późn. zm.), gdzie uległy zmianom 
niektóre przepisy meldunkowe, a mianowicie:
1) zniesiono konieczność wymeldowania się z poprzedniego miejsca 
pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad 3 miesiące,
tj. np. w nowym miejscu zamieszkania można dokonać zameldowania się 
na  pobyt stały lub czasowy i jednocześnie wymeldować się z pobytu 
stałego lub czasowego;
2) dotychczasowy obowiązek zameldowania się to 4 dni
– natomiast obecnie został wydłużony do 30 dni od daty przybycia
w określone miejsce na pobyt stały lub czasowy;
3) zostaje zniesiony obowiązek zameldowania się obywateli polskich 
oraz  obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy do trzech miesięcy;
4) zostaje zniesiony obowiązek meldunkowy wczasowiczów
i turystów.

Z up. Wójta Gminy Sierakowice 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Skierka
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Podsumowanie roku w jednostkach OSP
Siedemnastego lutego spotkaniem w Sierakowicach W remizie w Sierakowicach wyremontowano kuchnię, która 

zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP naszej od momentu budowy obiektu nie była modernizowana. Zakupiono 
gminy. Wcześniej, 19 stycznia w Szymbarku strażacy z całego powiatu nowe meble, zlewozmywak ze stali nierdzewnej i sprzęt kuchenny: 
podsumowali miniony rok. chłodziarko-zamrażarkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową i płytę 

Na początek trochę danych statystycznych. W powiecie gazową. 
kartuskim strażacy zanotowali 1961 zdarzeń. Jest to nieco mniej niż
w roku 2011, kiedy to interweniowali 2183 razy. Jeżeli chodzi o gminę 
Sierakowice, to tutejsi druhowie w ubiegłym roku wyjeżdżali do
207 zdarzeń. Było to 41 pożarów i 160 zagrożeń miejscowych. 
Odnotowano także 6 fałszywych alarmów. Oto jak wyglądało to
w poszczególnych jednostkach: OSP Sierakowice – 184 zdarzenia,
w tym 38 pożarów, 140 zagrożeń miejscowych, 6 fałszywych alarmów; 
OSP Mojusz – 9 zdarzeń, w tym 4 pożary i 5 zagrożeń miejscowych; 
OSP Gowidlino – 36 zdarzeń, w tym 13 pożarów i 23 zagrożenia 
miejscowe; OSP Tuchlino – 6 zdarzeń, w tym 4 pożary i 2 zagrożenia 
miejscowe; OSP Kamienica Królewska – 14 zdarzeń, w tym 7 pożarów
i 7 zagrożeń miejscowych. Straty spowodowane pożarami oszacowano 
na 598 tys. zł, a wartość uratowanego mienia na 3.828.000 zł.

W Gowidlinie dokończono termomodernizację budynku 
OSP, a na frontowej ścianie zainstalowano napis. Wokół budynku 
ułożono także chodnik. Aby poprawić estetykę otoczenia przy strażnicy 
w Mojuszu wybudowano chodnik i wylano warstwę asfaltu na drodze 
prowadzącej do par-
kingu. Natomiast
w strażnicy w Kamie-
nicy Królewskiej 
zmodernizowano in-
stalację elektryczną. 

W czerwcu 
2012 roku strażacy
z OSP w Tuchlinie 
świętowali jubileusz 

Podczas ubiegłorocznej oceny z inspekcji gotowości bojowej 
70-lecia powstania 

wszystkie jednostki z gminy Sierakowice otrzymały ocenę bardzo 
jednostki. Podczas 

dobrą. 
uroczystości roczni-

Jeżeli chodzi o inwestycje, to w 2012 roku nie planowano 
cowych została po-

żadnych większych zakupów sprzętu na potrzeby jednostek z naszej 
święcona figura pa-

gminy. Jedynie OSP w Sierakowicach wzbogaciło się o sanie do 
trona strażaków,  

ratownictwa lodowego oraz dwa kombinezony do pracy w wodzie. 
świętego Floriana.  

Zakup sfinansowano ze środków Gminy Sierakowice (sanie – 5,5 tys. 
Wszystkie 

zł) i Państwowej Straży Pożarnej (kombinezony – 6,5 tys. zł). Poza tym 
jednostki na bieżąco 

w maju ubiegłego roku została przekazana jednostce OSP w Brodnicy 
doposażano w drob-

Górnej starsza z dwóch łodzi strażackich będących na wyposażeniu tej 
ny sprzęt, a dla kilku-

jednostki. Była to łódź typu Weronika 405 II. Przypomnijmy, że w 2011 
nastu strażaków za-

roku druhowie z Sierakowic otrzymali nową, bardzo nowoczesną łódź. 
kupiono także kom-

Starsza, ale wciąż w doskonałym stanie, trafiła zatem do jednostki
plety ubrań koszaro-

w Brodnicy Górnej.
wych i mundurów. 

Dla czwór-
ki strażaków miniony 
rok nie należał do udanych. Podczas akcji ratowniczych ulegli drobnym 
wypadkom – były to skręcenia nóg.  

Podczas spotkania sprawozdawczego w Kamienicy Kró-
lewskiej w styczniu br. wybrano nowego członka komisji rewizyjnej. 
Zmarłego Leszka Jelińskiego zastąpił Sławomir Szynszecki. Natomiast 
w Gowidlinie Wojciech Wejer z tamtejszej jednostki OSP otrzymał 
odznakę Strażak Wzorowy. 

AK,
Foto: AK i Adam Wróblewski
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Wojciech Wejer odbiera odznakę Wzorowy Strażak z rąk Andrzeja Wenty,
prezesa OSP w Gowidlinie

Spotkanie sprawozdawcze w Gowidlinie 
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Lokalna Grupa Rybacka
„Kaszuby”ogłasza
konkursy  na 2013 rok

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 
uprzejmie informuje o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach 
środków (konkursy dla sektora społecznego
i gospodarczego):

- wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa; 

- podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;

- ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku klęski żywiołowej;

- restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Wnioski można składać w dniach: 11 
marca – 24 kwietnia 2013 r. Jednocześnie 
prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe 
kryteria wyboru operacji dostępne w doku-
mentacji konkursowej. Szczegółowe informacje 
na stronie:  w zakładce 
Konkursy.

Serdecznie zapraszamy na indy-
widualne konsultacje do biura LGR Kaszuby
w Wieżycy, od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7.30 do 15.30 oraz do Punktów 
Konsultacyjnych LGR Kaszuby działających na 
terenach gmin objętych Lokalną Strategią 
Rozwoju Obszarów Rybackich 

W celu skorzystania z indywidualnych 
konsultacji w wybranym Punkcie Konsul-
tacyjnym należy umówić spotkanie dzwoniąc do 
siedziby LGR Kaszuby pod numer: 58 684 35 80 
lub 530 530 733.

nadesłane

www.lgrkaszuby.pl

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

Podopieczni OREW z Sierakowic jadą do Maroka

Zespół Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Sierakowicach oraz Unia Europejskich Federalistów podjęły 
współpracę w celu zorganizowania wyjazdu podopiecznych OREW Sierakowice i OREW 
Trzebuń do Afryki. Głównym założeniem projektu „Nasz Wspólny Świat” jest integracja 
środowisk osób niepełnosprawnych w Polsce i Maroku. 

Dwudziestego drugiego lutego do Maroka rusza 47 osobowa grupa złożona
z niepełnosprawnej młodzieży i jej opiekunów. Program jest bardzo bogaty. Podczas 
tygodniowego pobytu grupa zrealizuje wraz z marokańskimi rówieśnikami projekt plastyczny, 
weźmie udział w warsztatach muzycznych, zapozna się z kulturą Marakeszu, pozna tajniki 
produkcji oleju arganowego oraz spotka się z rzemieślnikami afrykańskimi. 

Tymczasem w ośrodku trwają przygotowania do wyjazdu. Młodzież na zajęciach 
poznaje kraj, jego położenie i kulturę, rozmawia o odmienności ras, religii i obyczajach. Pod 
opieką wychowawców podopieczni ośrodka wykonują prace plastyczne, które zaprezentują 
swoim marokańskim rówieśnikom. Podobne przygotowania trwają w marokańskim ośrodku 
dla dzieci niepełnosprawnych. 

Pomysłodawcą projektu jest Ewa Przepiórska, dyrektor OREW w Sierakowicach. 
Pomocy udziela powiat kościerski i kartuski. Patronat nad projektem objęli: Witold 
Spirydowicz – ambasador RP w Maroku, Janina Kwiecień – starosta kartuski i Mieczysław 
Struk – marszałek województwa pomorskiego.

O szczegółach wyprawy można przeczytać na stronie internetowej ośrodka 
.

Oprac. AK, Foto: archiwum OREW w Sierakowicach 

www.psouu-orew.pl
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Wielkie święto Babć i Dziadków
Na przełomie stycznia i lutego w naszej gminie organizowane są spotkania dla najstarszych mieszkańców. Uroczystości odbywają się

w szkołach i niemal w każdym sołectwie. Pretekstem do takich spotkań jest oczywiście Dzień Babci i Dziadka. Te dwa wyjątkowe święta są doskonałą 
okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim przedstawicielom starszego pokolenia. To również dobry moment, aby podziękować im za 
obecność i sprawić by poczuli, że są potrzebni i kochani.  

Pomysł powstania święta Babć w naszym kraju pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął 
popularyzować „Express Poznański”. W roku 1966 również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia Dniem Babci. Natomiast tradycja 
obchodzenia Dnia Dziadka powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku.
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Gowidlino

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Zespole 
Szkół w Gowidlinie odbyła się w sobotnie przedpołudnie
19 stycznia. Poprzedziła ją msza św. odprawiona w kościele 
parafialnym przez ks. Leszka Knuta. 

Oprócz gości honorowych, czyli babć i dziadków oraz 
seniorów z Gowidlina, w szkolnej uroczystości wzięli udział także 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Tadeusz Kobiela z małżonką,
ks. proboszcz Leszek Knut, ks. Krzysztof Kajut i Janusz Wenta – 
radny i jednocześnie przewodniczący Rady Rodziców. 

W przygotowanie uroczystości zaangażowało się grono 
pedagogiczne placówki wraz z dyrekcją oraz sami uczniowie. Ci 
ostatni zaprezentowali przed babciami i dziadkami swoje 
umiejętności wokalne i recytatorskie. Dla gości zaśpiewał chór 
Kantylena pod kierownictwem Marii Kostuch. Natomiast dzieci
z młodszych klas oprócz śpiewu zaprezentowały wiersze dla 
kochanych babć i dziadków. Nad przebiegiem uroczystości 
czuwały nauczycielki: Bernadeta Piotrowska, Hanna Formela, 
Janina Wenta, Alicja Dyszer i Elżbieta Rompa. 

Tuż po części artystycznej babcie i dziadkowie zostali 
obdarowani laurkami z życzeniami i słodkim podarunkiem. 
Nastąpił moment wspólnych rozmów i wspomnień przy kawie
i pysznych domowych ciastach. 

Na zakończenie dyrektor placówki Maria Wenta-Barlak, 
wspólnie z Januszem Wentą, złożyła seniorom serdeczne życzenia 
i wzniosła toast za ich zdrowie i pomyślność. 

Organizatorzy serdecznie dziękują Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach za wsparcie finansowe, 
a rodzicom – za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Dzieci w programie artystycznym Maria Wenta-Barlak, dyrektor zespołu szkół z Januszem Wentą,
przewodniczącym Rady Rodziców

Babcie i dziadkowie otrzymali piękne laurki
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jesieni życia. Abyście każdego dnia mieli powód do radości,Szklana
a szczególnie w dniu dzisiejszym by humor Wam dopisywał i abyście 
dobrze się bawili. 

Seniorzy z sołectwa Szklana swój dzień świętowali
A humory rzeczywiście wszystkim dopisywały. Spotkanie 

23 stycznia. Spotkali się późnym popołudniem w miejscowej świetlicy. 
minęło w bardzo miłej atmosferze przy obficie zastawionych stołach. 
Była okazja i do rozmów, i do tańca. W trakcie spotkania przygrywała 
bowiem Kapela Kazimierza z Borzestowskiej Huty i wówczas na 
parkiecie zaroiło się od tańczących par. 

Niezwykle miłą niespodziankę i chwile wzruszenia swoim 
babciom i dziadkom sprawiły dzieci, które recytowały wiersze. 

Seniorów i zaproszonych gości powitała sołtys Grażyna 
Warmowska: – Dzień Seniora, to jedyny dzień w roku, który w wy-
jątkowy sposób jednoczy mieszkańców naszego sołectwa. To dzień, 
kiedy odkładamy na bok wszystkie nasze sprawy, wskakujemy
w odświętny strój i spieszymy na spotkanie z naszą lokalną 
społecznością, z Panem Wójtem, z panią Anną Woźniak i pozostałymi 

Sołtys Grażyna Warmowska wraz z wójtem Tadeuszem 
Kobielą odwiedzili najstarszą mieszkankę sołectwa, dziewięćdzie-
sięcioletnią Józefę Czaja. Później wręczono także kwiaty najstarszym 
paniom obecnym na spotkaniu. Otrzymały je panie: Agnieszka Kostuch
i Stefania Dułak.  

Wspólna zabawa trwała do późnych godzin.

zaproszonymi gośćmi. W szczególny sposób pragnę powitać Was, 
drodzy seniorzy, babcie i dziadkowie. To wy jesteście perełką tej 
miejscowości – perełką, która powinna być szczególnie chroniona
i doceniona. Nie tylko w starszym wieku doświadczamy tego, że życie 
jest kruche. Dlatego warto przeżywać każdy dzień, dzielić się miłością
i serdecznością. Piotr Kuncewicz napisał „Źle zmarnować młodość, ale 
całkiem głupio zmarnować starość.” Życzę Wam pogodnej, złotej 
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W uroczystości Lisie Jamy
brał udział także gospodarz 
gminy Sierakowice. Wójt 

Spotkania seniorów z sołectw Długi Kierz i Leszczynki mają 
Tadeusz Kobiela złożył se-

długoletnią tradycję. Co roku odbywają się w tłusty czwartek w Szkole 
niorom życzenia zdrowia

Podstawowej w Lisich Jamach. W tym roku nie było odstępstwa od tej 
i dodał, że bardzo lubi tego 

tradycji i siódmego lutego do szkoły zawitało około pięćdziesięciu 
typu spotkania i cieszy się, 

seniorów, aby się spotkać, wspólnie świętować i miło spędzić czas.
że co roku tak liczne grono 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez 
seniorów uczestniczy w tym 

proboszcza parafii Wygoda, ks. kanonika Bogdana Drozdowskiego. Po 
święcie. 

mszy ze specjalnym programem artystycznym wystąpili uczniowie 
Jak zawsze na 

szkolnego koła teatralnego. Dla babć i dziadków przygotowali 
takich spotkaniach najważ-

inscenizację „Wybory miss Lësëch Jóm”. Przedstawienie spotkało się
niejszym momentem jest 
wręczenie kwiatów najstar-
szym seniorom. Piękne 
bukiety róż otrzymały:
90-letnia Józefa Reglińska
z sołectwa Długi Kierz
i 92-letnia Marta Zaworska
z sołectwa Leszczynki.  

z dużym uznaniem gości i zostało nagrodzone gromkimi brawami. A po 
występach był czas na poczęstunek. Jak przystało na tłusty czwartek, nie 
zabrakło oczywiście pysznych pączków. 

Uczennice w inscenizacji „Wybory miss Lësëch Jóm”

Marta Zaworska - najstarsza mieszkanka sołectwa Leszczynki

Józefa Reglińska
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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

Święto Seniorów w Mojuszu
Z roku na rok coraz więcej seniorów odpowiada na psychikę małego dziecka, starają się ze wszystkich sił nie zawieść 

zaproszenie dzieci i przybywa na wspólne  świętowanie z okazji Dnia swoich wnucząt i przychodzą, nawet czasami nie do końca będąc 
Babci, Dziadka i w ogóle Seniora. W tym roku dzieci ze Szkoły zdrowymi. Wiadomo, pora jest zdradliwa, w tym roku szalały wręcz 

infekcje grypowe, zima zwykle w tym czasie również się sroży, bo jak 
mówi kaszubskie przysłowie Na nawrócenié Pawła zëma sa nawrôcô, 
zatem końcówka stycznia zawsze bywa mroźna, śnieżna i wietrzna. 
Dlatego też niezwykle budującym jest widok nadchodzących gości, 
opatulonych szalami, ale dzielnie zdążających na spotkanie ze swoimi 
milusińskimi.

Podstawowej w Mojuszu przygotowały ponad 80 zaproszeń, na które 
pozytywnie odpowiedziało 63 zaproszonych.

Dzieci za tę niezmienną gotowość do poświęcenia, tego
i wszystkich pozostałych, serdecznie dziękują, występując najpiękniej 
jak tylko potrafią. W tegorocznym programie szczególnie prezentowały 
się przed seniorami najmłodsze dzieci, którym czasami trudno 
przezwyciężyć tremę, a i niekiedy po prostu się wysłowić (w punkcie 
przedszkolnym są dzieci trzyletnie), ale tym bardziej starały się 
należycie wykonać swoją powinność. Na niejednej twarzy babci lub 
dziadka pojawił się w momencie występu wnuków uśmiech 
przemieszany z rzewną łezką, inni, bardziej zahartowani, charak-
terystycznym ruchem warg dowodzili swojego zaangażowania w opa-
nowanie roli przez wnuczęta. 

 Powszechnie wiadomo, iż małe dzieci szczególnie pragną 
zaprezentować się przed swoimi dziadkami, niecierpliwie na nich 
czekają, krzywią buźki do płaczu, kiedy okaże się, że babcia lub dziadek 
nie mogli przybyć. Dlatego nasi zacni goście, doskonale rozumiejący 

Oprócz występów dzieci były konkursy, które cieszyły się 
popularnością, wspólne śpiewy przy akompaniamencie szkolnego 
muzyka – Lucyny Mielewczyk, były słowa uznania i podziękowania ze 
strony Wójta Tadeusza Kobieli i dyrektor szkoły Danuty Pioch, były 
wreszcie pamiątkowe zdjęcia, barwne kwiaty i słodkie ciasta 
(sponsorowane przez Radę Sołecką) oraz zapewnienia, że za rok znowu 
się spotkamy, aby niezmiennie życzyć naszym drogim Seniorom dużo 
zdrowia.

Seniorzy ochoczo pokonali stopnie podestu i ustawili się
do zbiorowej fotografii w towarzystwie wnucząt

Super Seniorką okrzyknięto Elżbietę Kotłowską, tytuł Super Seniora otrzymał
Pan Łangowski, Super Wójt również został uhonorowany za liczne zasługi

Taniec z balonikami okazał się zbyt łatwą konkurencją dla wykazujących się
doskonałą kondycją uczestników

Dziadkowie musieli wykazać się sprawnością ubierania dzieci,
a babcie wkręcały na czas nakrętki na śruby

Najmłodsze dzieci dzielnie występowały

Tekst i foto: D. Pioch
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Seniorzy z Sierakowic zostali zaproszeni na niedzielne 
popołudnie 27 stycznia do sali bankietowej Bieszczadna na oko-
licznościowe spotkanie. Organizatorem spotkania był Wójt Sierakowic, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Zaproszenia wysłano aż do 330 osób. Trzeba 

dłoni, wymiana komplementów, troskliwe pytania o zdrowie
i samopoczucie. 

przyznać, że jest to niezmiernie miła i potrzebna impreza, jednak od 
strony organizacyjnej to niezwykle trudne przedsięwzięcie. Dlatego na 
słowa uznania i wdzięczności zasługują organizatorzy. Przyjąć i ugościć 
około 300 osób – to wymaga niemałego kunsztu logistycznego. 

Urozmaicony i bogaty był program artystyczny spotkania. Na 
początku wszyscy mogli obejrzeć sztukę ks. Bernarda Sychty
pt. „Gwiôzdka ze Gduńska”, wystawioną przez Teatr Dramatyczny

Już przy wejściu uśmiechnięte panie z Ośrodka Pomocy z Luzina, w reżyserii Marii Krośnickiej. Umieszczony na sali duży 
Społecznej serdecznie witały gości. Na sali zaproszeni goście długo telebim ułatwił dobrą widoczność przedstawienia tym, którzy siedzieli
rozglądali się za stosownym miejscem, ponieważ każdy chciał usiąść 
koło swoich znajomych. Miło zobaczyć tę radość i uśmiech na twarzy 
ludzi, którzy cieszą się, że po roku znowu się spotykają. Były uściski 

z tyłu sali. Pani reżyser zażyczyła sobie, aby spektakl był grany bez 
mikrofonów i to było pewnym minusem, szczególnie dla osób 

Dzień Seniora w Sierakowicach



niedosłyszących. Sztuka była bliska sercu ze względu na język 
kaszubski i wymieniane w niej miejscowości naszej gminy, zagrana 
profesjonalnie, z dużym talentem aktorskim.

Część biesiadną spotkania urozmaicała Kapela 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice. Konferansjerem 
był Michał Bronk. Gościom proponowano różne zabawy, m.in. 
śpiewanie nut kaszubskich, grę na burczybasie, były tańce i śpiewy.
Z dużą gracją i niezwykle sprawnie panie z GOPS-u wcieliły się w rolę 
kelnerek. Jak na każdym spotkaniu seniorów wybierane są osoby
w najbardziej zaawansowanym wieku. W takim tłumie nie było to 
łatwe! Nagrodzoną brawami i pięknym bukietem kwiatów była pani 
Anna Treder, a najstarszym panem obecnym na spotkaniu był pan 
Franciszek Kuczkowski. Gratulacje i życzenia jeszcze długich lat 
życia w zdrowiu składali: wójt Tadeusz Kobiela, kierownik GOPS-u 
Ryszard Klajn i dyrektor GOK – u Irena Kulwikowska.

Jeszcze długo seniorzy będą wspominać to spotkanie i zna-
jomych, których mieli okazję spotkać. Trud organizacyjny opłacił się, 
ponieważ dał gościom wiele satysfakcji i radości, a także nadzieję na 
następne spotkanie za rok.

Maria Karolak
Foto: Marlena Ramczyk
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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.

10-1 Detal pomnika Leona Wenty (symbol Straży Granicznej), jaki został skradziony z miejsca pamięci.
10-2
10-3 Podczas pracy nad pomnikiem papieskim w gipsie ceramicznym – wrzesień 2012
10-4 
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Bącka Huta na fotografii

O Bąckiej Hucie po raz pierwszy na piśmie wzmiankuje opat kartuzów Jerzy Schwengel w 1749 roku. Kolejna informacja pochodzi
z dokumentów lustracyjnych starostwa mirachowskiego z 1765 roku. Według tych danych w centrum wsi stały zabudowania starościńskiego 
folwarku, dzierżawionego przez Jana Kobielę, później Gotfrieda Groneta (luteranina). Oprócz jego rodziny mieszkali tu również dwaj zagrodnicy
i dwie rodziny gburskie: Jedrzej Czaia i Michał Sildatk, a także rodzina podleśniczego Jana Okroya. Łącznie  w tym czasie Bącką Hutę 
zamieszkiwało 35 osób.

Stary dom Agnieszki Bielickiej na dzisiejszym
terenie należącym do rodziny Malek

(obok sklepu spożywczego).

Dawne domostwo Anieli i Floriana Bulczaków
(od strony podwórza), obecnie na jego miejscu

dom Ryszarda Bulczaka.

Aniela i Florian Bulczakowie przed swoją chatą
(z drugiej strony).

 Rodzina Gertrudy Harsch . Stare zdjęcie z ostatnich
dni pobytu w Polsce przed wyjazdem do Niemiec:
z lewej matka, babcia Pawłowska, kuzynka matki

– Anna Formela, wujek Hans – najmłodszy brat ojca.
Z przodu siostra Rosemarie, brat Gerhard i Gertruda.

Posesja Gertrudy Harsch, budowana w starym stylu
w latach 90-tych XX wieku.

Widok domu Pani Gertrudy od frontu.

Dom Pani Harsch od strony ogrodu
z charakterystycznym dla regionalnego budownictwa

podcieniem (kasz. wistôwk).

Na bocznym ujęciu domu widoczny stary system
budowy: bogaty podcień, okiennice z kutymi

zawiasami, trzcinowe pokrycie dachu, ciekawe
zakończenia na szczycie desek wietrznikowych

– tzw. pazdury (tu z charakterystycznym
i często wykorzystywanym w budownictwie krzyżem),
odeskowane połacie szachulca wypełnionego gliną

na ścianach od północnej i zachodniej strony
(deszczowe strony).

Budynek gospodarczy na posesji G. Harsch.

Stylowy zlew
na budynku
gospodarczym
w zagrodzie
Pani Harsch.

Nowy krzyż
przy zabudowaniach

 R. Bulczaka
(po wymianie starego),

ustawiony
 na tradycyjnym miejscu

przy rozstaju dróg.
Zabudowania Państwa Studzińskich, dawniej Bulczaków,

gdzie w okresie II wojny mieli swój bunkier partyzanci
TOW „Gryf Pomorski”.



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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Dom Państwa Czajów, wybudowany w starym
stylu około 30 lat temu.

Dawna „piekarka”, pomieszczenie
do wypieku chleba w Bąckiej Hucie.

Widok na Jeziorko ciągnące się
od Bąckiej Huty do Szopy.

Przykład domostwa wznoszonego współcześnie,
ale z wykorzystaniem budulca naturalnego

w postaci kamienia polnego. Dawne gospodarstwo Formelów, od 25 lat
w nowej szacie regionalnej wykonanej

przez obecnego właściciela Romana Wasiluka.

Dom Pana Wasiluka od strony ogrodu.

Takich pojazdów współcześni Kaszubi już nie używają,
kiedyś wózek wykorzystywany był do przewozu

chrustu i drobniejszego towaru w obejściu.
Zabudowania na miejscu dawnego gospodarstwa

Bernarda Leika, od 20 lat w posiadaniu
Bolesława Grzemskiego.

Dawne budynki gospodarskie  - posesja B. Grzemskiego.

Chlewnia w obejściu B. Grzemskiego.

Dom Romana Ciechowskiego, gdynianina
gospodarującego od 23 lat na miejscu

dawnej posiadłości rodziny Piechowskich.

Artystyczne okucia na drzwiach warsztatu,
wykonane przez Pana Ciechowskiego.

Pan Ciechowski zajmuje się
poza kowalstwem
także bednarstwem
i kołodziejstwem.

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodziny Bulczak, Harsch, Malek.
Zdjęcia współczesne – D. Pioch

Zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

Dnia 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. To jest dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym 
często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Tego dnia 
pamiętamy o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich 
największy skarb i radość. U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło
i miło. Z Dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach, które 
znane są nam tylko z kart książek historycznych. Dla Dziadków zawsze 
jesteśmy najważniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość, wyrozumiałość, 
dobroć, miłość i ogromne doświadczenie życiowe. 

atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do wzmocnienia 
więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. 
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wy-
chowawczym w Szklanej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Julita Krzebietke, 
która serdecznie przywitała przybyłych gości. Najważniejszą częścią 
uroczystości był program artystyczny -  przedstawienie pt. „Śpiąca 
Królewna” w wykonaniu terapeutów i nauczycieli placówki. Na 
twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy 
szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziad-
kom drobne upominki w postaci laurek i korali wręczone przez wnuków. 
Miłą niespodzianką dla naszych gości okazał się pokaz slajdów ze 
zdjęciami i specjalnymi wierszami o naszych Dziadkach oraz koncert 
akordeonowy w wykonaniu pana profesora Pawła Niklińskiego. 
Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których 

Agnieszka Wentamogliśmy podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni uznania dla 
swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała 
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Promocja podręcznika w Gowidlinie

Do Gowidlina zjechali przedstawiciele szkół podstawowych wana pozycja jest już siódmym podręcznikiem przygotowanym przez 
z całych Kaszub, aby 5 lutego wziąć udział w promocji nowego tę autorkę.
podręcznika do nauki języka kaszubskiego dla klasy I. Autorką 
kolejnego z serii podręczników jest Danuta Pioch, nauczycielka języka 
kaszubskiego, pracująca w Szkole Podstawowej w Mojuszu. Promo-

Nauczyciele odbierali darmowe egzemplarze dla swoich szkół,
interesowali się także innymi pozycjami wydawnictwa ZKP
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 Tytuł podręcznika brzmi Z kaszëbsczim w swiat, co ma 
sugerować, że i z tym językiem można przeżyć przygodę na 
edukacyjnym szlaku. Patrząc na przygotowaną pozycję śmiało można 
powiedzieć, iż dziecku rozpoczynającemu edukację spodoba się 

Bodio; władze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego reprezentował 
prezes Łukasz Grzędzicki, władze Gminy Sierakowice wójt Tadeusz 
Kobiela i dyrektor ZEAS 
Jacek Mazur. Zebrani goś-
cie byli pod ogromnym 

zarówno zbiór tekstów, jak i niezwykle barwna i przyciągająca wzrok wrażeniem oddanej nie-
szata graficzna. W podręczniku wykorzystano teksty poetki Ewy dawno do użytku bazy 
Warmowskiej, która stworzyła większość z nich na użytek właśnie tej szkolnej. Usytuowana
książki. Utwory są proste w odbiorze, dostosowane do możliwości w pięknym zakątku szkoła 
percepcyjnych małego dziecka, coraz przecież młodszego w związku z zachwyciła wszystkich. 
obniżaniem wieku szkolnego. O ubogacenie działań edukacyjnych Dyrekcja szkoły w oso-
piosenkami zadbał Tomasz Fopke, znany autor tekstów i kompozytor. bach Marii Wenta-Barlak

i Aleksandry Stark, a także 
nauczyciele tej placówki 
zadbali o oprawę artys-
tyczną uroczystości, przed 
zgromadzonymi wystąpili 
uczniowie z inscenizacją 
legendy Diôbelsczé zelës-
ko. Goście zostali również 
uraczeni przygotowanym 
poczęstunkiem, niektórzy 
z nich długo jeszcze po 
zakończeniu uroczystości 
zasiadali przy stolikach, 
by porozmawiać ze znajo-
mymi, których tak licznie 
zgromadzonych raczej 
rzadko można spotkać. Całość uroczystości przygotowała i popro-
wadziła Lucyna Radzimińska – specjalistka ds. oświaty ZG Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Nadesłane, Foto ze zbiorów ZKP
Prezentacji dokonała Wanda Lew-Kiedrowska, recenzentka pod-
ręcznika (drugim recenzentem był prof. Edward Breza).

Zanim podręcznik pojawił się w formie drukowanej, od 
jakiegoś czasu był już dostępny w Internecie, zatem nauczyciele 
obecni na promocji wypowiadali na jego temat pochlebne opinie. 
Chwalili doskonałą kreskę rysowniczki Joanny Koźlarskiej, wyrażali 
się ciepło o twórczości Ewy Warmowskiej, doceniali ilustrowanie 
tekstów dobranymi piosenkami, cieszyli się z zaproponowanych do 30 
jednostek ćwiczeń. W sumie zgodnie stwierdzali, iż propozycja jest 
niezwykle cenna i przydatna w nauczaniu małych dzieci języka 
kaszubskiego. Chętnie zatem ustawiali się w kolejce po przydzielane 
dla każdej ze szkół egzemplarze. Niestety przygotowany i wykupiony 
przez MEN 2000 nakład nie pozwalał na zadowalające obdarowanie 
chętnych. Brakujące ilości trzeba będzie zamówić w Wydawnictwie 
ZKP i zapłacić ze środków otrzymywanych w subwencji na naukę 
języka kaszubskiego.

 Oprócz nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli 
samorządów uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele 
Pomorskiego Kuratorium Oświaty: Dyrektor Delegatury w Koś-
cierzynie Halina Uchman oraz starszy wizytator KO w Gdańsku Józef 

Od lewej: J. Bodio, D. Pioch, T. Kobiela, H. Uchman,
J. Mazur i zgromadzeni na promocji goście

Wśród zebranych byli przedstawiciele szkół z terenu całych Kaszub

 Podczas prezentacji legendy największe wrażenie na zebranych
zrobił taniec diabłów

Po zakończeniu uroczystości
wielu nauczycieli ustawiło się w kolejce

po wpis do książki
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Tomasz Sobisz nagrodzony na Triennale Sztuki Pomorskiej 

Tomasz Sobisz to znany polski artysta rzeźbiarz, 
mieszkaniec naszej gminy. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni-Orłowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku na Wydziale Rzeźby – pracownia prof. Stanisława 
Radwańskiego. Pracuje w stopniu doktora w pracowni rzeźby
prof. Sławoja Ostrowskiego na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku. Jest 
uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat 
wielu nagród i stypendiów, m.in. Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki 
w 1998 (najlepszy dyplom w kraju), a także autor realizacji 
pomnikowych i małej architektury w kraju i za granicą, m.in. w Niem-
czech, Szwecji, Kanadzie i Hiszpanii. Mieszka i tworzy w Skrze-
szewie.

Z artystą rozmawia Anna Dąbrowska.
Podczas wernisażu inaugurującego I Triennale Sztuki 

Pomorskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (25 stycznia 
2013 r.) odebrał Pan nagrodę w dziedzinie form przestrzennych.
To chyba ogromne wyróżnienie?

Oczywiście, wyróżnienie tym większe i zaskakujące, że za-
prezentowałem pracę w małej skali i na dodatek wyjętą z szerszego 
kontekstu. „Kolekcja nieśmiertelników”, jaką można zobaczyć na
I Triennale Sztuki Pomorskiej w Sopocie, powstała jako dopełnienie, 
jako post scriptum, więc ciekaw byłem, czy pozbawiona szerokiego 
kontekstu wytrzyma próbę konkursową. Przypomnę, że najpierw 
trzeba było się zakwalifikować, aby wziąć udział w wystawie. 

Odmienność tych form od poprzednich nieśmiertelników 
(przypisanych wyłącznie miejscom pamięci) polega na przypisaniu ich 
konkretnym anonimowym postaciom reprezentującym trzy odmienne 
wyznania. Użycie materiału legitymują fakty związane z eksploracją 
miejsc pamięci (malutka poczerwieniała drewniana ikonka podróżna, 
metalowy symbol żydowski i kamyk-medalion katolicki) – zostały one 
bez trudu przypisane innym religijnym obszarom. Taka badawcza 
eksploracja pozwoliła mi na zmaterializowaną dedykację w ostatniej 
pracy z „Kolekcji nieśmiertelników”. Taka mała forma kommemo-
ratywna ukazuje wielokulturowy, wielowyznaniowy i złożony cha-
rakter tragicznego losu tysięcy ludzi, często bezimiennych, którym 
przypisany był wyłącznie numer, data lub mały drobiazg, będący dla Kościół św. Jana jest wyjątkowym miejscem, które 
nich ważnym reliktem – być może namiastką rodziny lub domu. Dla pamiętam jeszcze z czasów licealnych. Mieszkałem wówczas blisko
mnie stał się impulsem do powstania tego obiektu i tej wyjątkowej i obserwowałem jak jeszcze w latach dziewięćdziesiątych porząd-
dedykacji. kowano wnętrze kościoła, w którym niemalże wyczuwalny był 

wojenny swąd i wciąż opadał wojenny kurz. Segregowano wówczas 
pośród ruin kości pogrzebanych w kościele gdańszczan z XVI i XVII 
w., które później umieszczone zostały w specjalnych skrzyniach. Dziś 
zabytek zyskuje dawny blask, a jego wnętrza często wypełnia sztuka 
współczesna, która doskonale objawia swoją kondycję i zestawiona
z rewitalizowanym wnętrzem staje się interesującą alegorią naszych 
czasów.

Udział w wystawach jest chyba dla Pana ciekawym 
przerywnikiem w pracy nad realizacjami pomnikowymi, bo 
przecież wciąż w trakcie realizacji jest pomnik Jana Pawła II, 
który niebawem stanie w Lęborku? 

Istotnie, takie wystawy są dopełnieniem codziennej pracy
w skrzeszewskiej ustronnej pracowni, gdzie przez kilka miesięcy 
powstawał pomnik, czy akademickiej aktywności na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Te wszystkie aspekty tworzą sylwetkę każdego 
artysty, a szczególnie rzeźbiarza, ale nie podejmuję się ich 
wartościowania. 

Prace nad lęborskim pomnikiem Jana Pawła II przebiegają 
obecnie dwutorowo. Pierwszym torem biegną prace związane z zagos-
podarowaniem przestrzeni, a drugim torem biegną prace bezpośrednio 
powiązane z odlewem rzeźby w brązie spiżowym w odlewni pod 
Poznaniem, gdzie rzeźba trafiła w grudniu 2012 roku. W marcu

Czy to jedyna wystawa w ostatnim czasie? i kwietniu kilkakrotnie będę przebywał w odlewni, aby osobiście pra-
Ostatnio brałem udział w interesującej wystawie zbiorowej  cować nad cyzelowaniem detali, patynowaniem rzeźby i finali-

„Wobec przestrzeni”, w gdańskim kościele św. Jana, organizowanej zowaniem wszystkich szczegółów związanych z ostatecznym 
przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Prezentowałem na niej pracę wyrazem artystycznym dzieła. Mam nadzieję, że wszystkie prace 
multimedialną mieszczącą się w wyżej wspomnianej „Kolekcji zostaną sfinalizowane do końca kwietnia 2013 roku, czego 
nieśmiertelników” – „stabil - 4.33”. Podczas wernisażu usłyszeć moż- uwieńczeniem będą coraz bliższe, bo już majowe uroczystości.
na było koncert muzyki poważnej, a wystawie towarzyszył ciekawy 
katalog. 

02 (271) luty 2013

 Fragment pracy, która została nagrodzona na I Triennale Sztuki Pomorskiej

Tomasz Sobisz przy swoim dziele w skrzeszewskiej pracowni – listopad 2012
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Kiedy pomnik przyjedzie do Lęborka i co w procesie 
budowy pomnika sprawia największe trudności?

Rzeźba odlana w brązie trafi do Lęborka na początku maja i na 
miejscu zostanie zakotwiona do fundamentu, ale to są sprawy 
techniczne, które trzeba rozwiązać i nie sprawią większego problemu. 
Najtrudniejsze zaś w procesie budowy pomnika było i pozostaje to, co 
powinno sprawić, że ten pomnik na bogatej mapie papieskich pomników 
w Polsce powinien się wyróżniać, że będzie inny, że będzie zauważalny 
– i nie dlatego, że będzie usytuowany przy ruchliwym rondzie, ale 
dlatego, że zawarta jest w nim mądrość i zwyczajność zawierzenia Jana 
Pawła II, wydobyta prostotą plastycznych środków wyrazowych. 
Koncepcję pomnika opracowałem w taki sposób, aby wpisać się w to 
konkretne miejsce, trudne i szczególne, bo położone w ruchliwym 
miejscu, a wymagające jednak wyciszenia i skupienia. Zostało to jednak 
zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie elementy kształtujące 
przestrzeń pomnikową spełniły ten warunek. Towarzyszy mi 
świadomość, iż poprzez budowę pomnika i upamiętnienie naszego 
wybitnego i wielkiego rodaka uczestniczymy w tworzeniu dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu. Budujemy trwały plastyczny kontrapunkt 
w przestrzeni miasta, dodam pierwszy w powojennej historii miasta 
pomnik z brązu w dużej skali (blisko 4m wysokości) i dedykowany 
najwybitniejszemu Polakowi ostatnich stuleci. Myślę, że to nasza 
powinność, bo mieliśmy ogromne szczęście być świadkami i uczest-
nikami wielkiego pontyfikatu naszego rodaka – papieża Jana Pawła II. 
To były wyjątkowe lata dla Polski, a szczególnie dla naszego pokolenia.

To będzie wielki i wyjątkowy pomnik. Czy preferuje Pan 
pracę w dużej skali, czy zdarzają się realizacje w małej formie rzeź-
biarskiej?

Zdarzają się, owszem, i dają mi wiele radości. Lubię swoją 
profesję, poruszanie się w zróżnicowanej skali jest dla mnie ciekawym 
doświadczeniem. Obecnie pracuję nad kopią pastorału św. Bonawentury 
(oryginał jest relikwią i znajduje się w Pizie we Włoszech), a kopia 
będzie ofiarowana arcybiskupowi Pizy. To piękny średniowieczny, 

zniszczone liternictwo i pozostawienie tego w takiej formie przez koronkowy i misternie rzeźbiony pastorał, który finalnie będzie złocony, 
okres mrozów mogłoby spowodować dalszą degradację. Tekst został z malowanym detalem – średnica górnej części pastorału to zaledwie 
odbudowany, całość postumentu oczyszczona, hydrofobizowanakilkanaście centymetrów. Kilka lat temu (to dodam jako ciekawostkę) 
i pokryta silikatową patyną. projektowałem monetę bitą „Jacobi”, której symbolika wpisuje się

Musimy obejmować troską miejsca pamięci, które w szlak pielgrzymkowy Camino Santiago de Compostella, a średnica tej 
kształtują naszą tożsamość. Tu pojęcie troska obejmuje również monety wynosiła zaledwie kilkanaście milimetrów. To było duże 
konieczną pielęgnację tych miejsc, nie tylko z okazji okrągłych wyzwanie, a raczej mikro wyzwanie – biorąc pod uwagę skalę dzieła. 
rocznic.Zrealizowałem również kilka medali okolicznościowych, plakiet lub 

statuetek. Mała skala rzeźbiarska czasem staje się odskocznią od 
Rozmawiała Anna Dąbrowska

pomnikowych realizacji. Uważam nawet, że dobrze wpływa na jakość
i dobrze pojętą kulturę pracy.

W małej skali był również pewien detal pomnika Leona 
Wenty, który skradziono, tym samym dewastując miejsce pamięci... 
Czy dobrze pamiętam?

Zgadza się. Wiosną 2012 roku symbol straży granicznej został
skradziony i zapewne trafił na złom. Przypuszczam, że wartość złomu to 
kilkanaście złotych, natomiast odtworzenie i przywrócenie pierwotnej 
formy pomnika jest bardziej kosztowne i związane z pozyskaniem 
oryginału, jakim dysponuje straż graniczna. Natomiast zakotwieniem 
mógłbym się zająć osobiście i oczywiście nieodpłatnie, co dekla-
rowałem już wcześniej. Podobnie, jak podjąłem się rewitalizacji 
postumentu pomnika po wspomnianej dewastacji. Zostało wówczas 

Detal pomnika Leona Wenty (symbol Straży Granicznej),
jaki został skradziony z miejsca pamięci

pracownia-k.pl

Pracownia - Kinga Szulc
ul. Jeziorna 30 
83-340 Sierakowice 
tel: 601-616-830

- karty okolicznościowe
- zaproszenia, 
- niepowtarzalne serie 
   wykonywane ręcznie
- rękodzieło artystyczne
- dekoracje
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   dla dzieci i dorosłych

winietki

 kompleksowe przygotowanie
  imprez okolicznościowych 
  i wesel
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www.pracownia-k.pl



20 02 (271) luty 2013

Na balu studniówkowym 26 stycznia 2013 szkoły Alicja Ludwikowska. Bal rozpoczął się Szkoły Zawodowej w Siera-
roku, w „Gościńcu nad Słupią” w Tuchlinie, bawili staropolskim polonezem, w choreografii  Kamili kowicach, życząc powodzenia 
się do białego rana uczniowie sierakowickiego Gilmajster. Przemówienie dyrektor szkoły za- na najważniejszym w życiu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klasy III kończyło pierwszą część tego niezapomnianego egzaminie.
Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy IV wieczoru. Część  a r tys tyczną  
Technikum kształcącego w zawodach: technik Po obiedzie parkiet zapełnił się eleganc- przygotowali uczniowie klasy 

00żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik III LO. Warto wspomnieć, że kimi parami. O godzinie 22  tegoroczni abiturienci 
agrobiznesu. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, Sylwia Niklas wraz z Natalią serdecznie podziękowali dyrekcji, wychowawcom 
ogółem 130 osób, bawili się w sobotnią noc przy Wilczewską  samodzielnie klas, nauczycielom oraz rodzicom za lata pracy
akompaniamencie muzyki granej na żywo przez napisały scenariusz matural-i wysiłku, którego zwieńczeniem jest możliwość 
zespół „Lotos”.  nego kabaretu – „Wróżka przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Za za-

Uroczystego otwarcia balu poprzez prze- Grzymisława”. Szkolny raper proszenie na bal maturalny serdecznie podzię-
cięcie symbolicznej wstęgi dokonała dyrektor Tomasz Leszczyński specjal-kowała Krystyna Formela, dyrektor Zasadniczej 

nie na ten wieczór skompo-
nował zmiksowany utwór dla 
nauczycieli. Ostatnim elemen-
tem przedstawienia był ta-
neczny występ grupy uczennic 
przebranych w komiczne 
stroje, efektem czego było 
rozbawienie widowni do łez. 
Wszystkie występy zostały 
nagrodzone gromkimi bra-
wami.

Tej magicznej nocy 
nie zabrakło wspólnej sesji 
zdjęciowej, tortu, licznych 
dedykacji oraz szampańskiej 
kulturalnej zabawy do białego 
rana. Wszyscy zapamiętamy 
słowa pani dyrektor Alicji 
Ludwikowskiej: „Dzisiejsza 
noc jest czasem zasłużonej 
beztroskiej zabawy. Za sto dni 
matura, wykorzystajcie ten 
czas jak najbardziej efektyw-
nie na naukę. Nagrodą będzie 
zdany egzamin oraz lepsza 
przyszłość”.

Łukasz Reiter
Mariola Leszczyk

Studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Uczniowie klasy IV technikum 

Uczniowie klasy III LO

Rodzice i uczniowie
klas maturalnych

Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych

w Sierakowicach
serdecznie dziękują

za obecność
i wspólną zabawę

na studniówce 
dyrekcji szkoły,

p. Krystynie Formeli
i p. Alicji Ludwikowskiej

oraz
gronu pedagogicznemu,

a w szczególności
wychowawcom 

– p. Kamili Gilmajster
i p. Łukaszowi Reiter.
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Dzisiejszy świat żyje na wysokich obrotach, a te osoby, które sklepu należącego do któregoś z wielkich koncernów handlowych
nie nadążają za innymi zostają w tyle. Ile jest w tym prawdy? z zachodniej Europy. Kto kupuje w tych sklepach? Niemcy, 

Spiesz się powoli (Festina lente) – tę sentencję łacińską Portugalczycy, czy inne nacje? Nie, klientami są Polacy, którzy później 
zawdzięczamy cesarzowi Oktawianowi Augustowi (27 r. przed Chr. się dziwią, że Polska, nasza Ojczyzna, coraz bardziej biednieje. 
-14 r. po Chr.), za którego panowania narodził się Jezus Chrystus. Sprawni agitatorzy reklam wiedzą jak podejść człowieka. 
Wbrew pozorom maksyma nie zachęca do powolności, ale do Radio i telewizja są zdolne wpływać nie tylko na 
roztropności i rozwagi. A jeżeli już wystąpi potrzeba pośpiechu, poszczególnych ludzi, lecz także na całą społeczność. Powstaje kolejne 
konieczna jest ostrożność. O ile byłoby mniej wypadków, katastrof pytanie, ile jest ludzi umiejących być sobą, myślących niezależnie?
i różnych innych nieszczęść, gdyby ludzie pamiętali o tej zasadzie. W wielu domach honorowe miejsce zajmuje telewizor, nawet warto 

Żyjemy w czasach Internetu, prędkości ponaddźwiękowej, dodać ,,Pan Telewizor”, który myśli za domowników, czuje i wie 
ciągłego ustalania najróżniejszych rekordów, super telefonów wszystko. Jest dyktatorem mody, kreatorem idoli, wkłada do głowy 
komórkowych i ustawicznego tempa. Ważne jest jednak to, żeby tylko ,,prawdziwe” prawdy polityczne, jest ekspertem w każdej 
człowiek był panem tej cywilizacji, a nie na odwrót. Oby nie doszło do dziedzinie. Te funkcje ,,Pana Telewizora” można mnożyć, potrafi on 
tego, że ludzie będą się lękali swoich wynalazków, które mogą zamącić nieźle w głowach. Rządzący dziwią się, że Polacy nie płacą 
zniszczyć życie. Im wyższa technika, im szybsze samochody, abonamentu, dlaczego?
a zwłaszcza bardziej ,,wydajna” broń, tym bardziej nieodzowne jest Od dawien dawna wiemy, że nie wszystko złoto, co się 
zwolnienie tempa i wyciszenie. Dzisiejsza cywilizacja, która z czło- świeci, inaczej mówiąc – pozory mylą. Łatwowierni czy podatni na 
wieka robi przedmiot, a nie podmiot, może skończyć się wielkim sugestie wpadają w pułapki różnych uwodzicieli (potentatów 
bankructwem. Tych symptomów widać już dzisiaj wiele, jest to gospodarczych, niektórych polityków, despotów, itp.), którzy dla 
egoizm, brak ,,wysokich” celów życiowych, otwartość na działania władzy i sławy stają się ,,nadludźmi”. ,,Siewcy kłamstwa” nęcą 
socjotechniczne, które dzisiaj w Polsce nazwane są pijarem (ang. PR obietnicami wielkich zarobków, pewnymi funduszami (np. firma 
- public relations). Spotykamy się z kryzysem tożsamości, rozbijaniem Bursztyn Złoto), czy opowieściami, że jutro będzie lepiej. Oprócz 
rodziny, agresją wobec chrześcijaństwa. Pod wpływem tylko pozorów karmią nas półprawdami, które nie są niczym innym jak 
niektórych wymienionych elementów zamiera w nas zmysł duchowy kłamstwem. Niestety jest w nas skłonność do ulegania różnym 
i stajemy się ślepcami słuchającymi fałszywych przewodników, którzy pokusom. Zwodzi władza, kariera, sława, bogactwo, zysk, ale jakże 
z perfidią prowadzą na manowce. często prowadzi do zguby. Ileż to ludzi po czasie mówiło lub mówi: 

Innym elementem ,,nakręcającym” ludzi jest ogrom gdzie ja miałam (miałem) rozum? Nie ufaj pozorom (Frontis nula 
publicznie serwowanych informacji. Jesteśmy odbiorcami wszelkiej fides)! Niekiedy naprawa tego co się ,,popsuło” jest bardzo trudna, ale 
maści reklam znajdujących się na ulicach, placach, w czasopismach, nigdy nie jest niemożliwa. 
radiu i telewizji. Kilkanaście lat temu reklamowano i propagowano W dzisiejszym ,,szybkim” świecie bezdroży, propagandy 
hasła związane z PZPR i ZSRR, które dzisiaj zamieniły się na hasła śmierci należy iść jednak pod prąd, nie wszystko zostało stracone. 
kapitalistyczne, konsumpcyjne, itp. Wiedzą o tym tzw. spin doktorzy, Stwórca obdarzył człowieka rozumem, a z tym związane jest myślenie
rzecznicy różnych partii politycznych, handlowcy i im podobni. i konkretne czyny. W naszej epoce człowiek musi myśleć samodzielnie, 
Mistrzem indoktrynacji był niemiecki minister propagandy i oś- musi nauczyć się dokonywać dobrych wyborów, inaczej zaprzepaszcza 
wiecenia publicznego w rządzie A. Hitlera – J. Goebbels, którego jedna swoją osobowość i daną wolność. Pomimo wszystko starajmy się 
z zasad podawała: kłamcie, kłamcie, zawsze z tego coś zostanie. Można dążyć do szczęścia, które inspiruje działania ludzi. Miejmy ufność,
w tym miejscu postawić pytanie, czy my wiemy o tej manipulacji że może być lepiej, ponieważ ,,żywa nadzieja chroni przed egoizmem
i zdajemy sobie z tego sprawę? i prowadzi do szczęścia miłości” (Katechizm Kościoła Katolickiego,

Reklama jest dźwignią handlu, wystarczy coś powtórzyć n. 1818).
dziesięć razy, aby to coś zostało zaaprobowane i polubione. Co jakiś 

br. Michałczas jesteśmy informowani o otwarciu kolejnego, setnego, tysięcznego 

Szlakiem sentencji, cz.1
Spiesz się powoli! Nie ufaj pozorom!

Wystawę poświęconą Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” można było 
oglądać w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej w dniach 4-8 lutego 2013 r. Ekspozycja 
powstała dzięki udostępnieniu swych najnowszych materiałów edukacyjnych przez gdański 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Oprócz wystawy w dniu 7 grudnia gościliśmy również 
autorkę wystawy, panią Barbarę Męczykowską z pionu edukacyjnego gdańskiego oddziału 
IPN.

Ekspozycja składała się z 15 paneli prezentujących m.in. genezę organizacji, jej 
działalność cywilną oraz partyzancką, najaktywniejszych działaczy, a także reperkusje, jakie 
spotykały jej członków zarówno w czasie II wojny światowej jak i po niej. Ekspozycja, na której 
znajdowało się dużo zdjęć, została przedstawiona uczniom ze szkół gminy Sierakowice. 

Autorka na fotografiach przedstawiła również miejscowość Kamienica Królewska 
oraz posesję państwa Kwidzińskich, gdzie mieścił się bunkier „Gniazdo Gryfitów” (obecnie 
znajduje się tam pomnik upamiętniający bohaterską śmierć członków organizacji). Po 
warsztatach uczniowie obejrzeli film edukacyjny poświęcony TOW „Gryf Pomorski”.

Należy przypomnieć, że Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” była 
największą na Pomorzu Gdańskim niezależną, podziemną, regionalną organizacją 
konspiracyjną o charakterze wojskowo-cywilnym. Działała od połowy 1941 r. do końca marca 
1945 r. Szczególną aktywność przejawiała na terenach wiejskich i leśnych, prowadząc działania 
sabotażowe i walkę zbrojną przeciw niemieckiemu okupantowi.

Na wystawę przybyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach, Gimnazjum w Sierakowicach oraz Zespolu Szkół w Tuchlinie. Dziękujemy 
nauczycielom ze wszystkich szkół, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, za liczne 
przybycie z młodzieżą do Kamienicy Królewskiej.

Bartłomiej Leszk

Wystawa IPN w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
Jastrë

na Kaszëbach
Koła Gospodyń Wiejskich, 

Twórcy Ludowi, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

i Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają na

„Jastrë na Kaszëbach”,
czyli V Pokaz Stołu 

Wielkanocnego
i Świąteczny Kiermasz 

Wielkanocny.
Impreza odbędzie się
w Niedzielę Palmową

24 marca
w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach.
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Dzieci i młodzież z Gowidlina i Sierakowic rozpoczęły 
ferie udziałem w programie profilaktycznym „Budujemy rodzinne 
miasto bez używek i przemocy”. Jedenastego lutego do Gowidlina,
i dzień później do Sierakowic, przyjechał lider grupy „Na ostatnią 
chwilę”, Andrzej Piasecki, który od wielu lat organizuje różnego 
rodzaju akcje w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii. A szkoły cenią sobie tę współpracę i chętnie zapraszają 
muzyka do przeprowadzenia tego typu działań.  

pokierować zdalnie sterowanym samochodem ucząc się przy okazji Od rana do późnego popołudnia uczniowie korzystali
znaków drogowych. z wszystkich zaoferowanych atrakcji. Do ich dyspozycji były tysiące 

Zajęcia zostały zorganizowane, aby zachęcić uczniów do drewnianych klocków, z których mogli budować co tylko podsunęła 
wybrania innej formy spędzenia wolnego czasu niż telewizjawyobraźnia. Każdy mógł spróbować gry na instrumentach muzycz-
i komputer. Widząc spore zainteresowanie dzieci, które przybyłynych – perkusji i gitarze. Wielbiciele gier telewizyjnych skorzystali
w tym dniu do obu szkół, ich zadowolone i uśmiechnięte twarze z możliwości zagrania w swoje ulubione. W kuchni pełnej niespo-
można uznać, że zamierzenie się powiodło. dzianek dzieci zajadały się naleśnikami, a także wycinały z upie-

czonych naleśników postaci i dekorowały je. Poza tym każdy mógł 
Tekst i foto: AK

Ferie w gminie Sierakowice
Budujemy rodzinne miasto bez używek i przemocy
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Żeby przebudować skórę, trzeba ją najpierw... uszkodzić Drugim przykładem zabiegu, efektywnego poprzez swoją 
– ta zasada sformułowana przez dr Desmonda Fernandesa, trafnie inwazyjność, jest sterylna mikrodermabrazja wykonywana 
opisuje działanie  wielu nowoczesnych terapii rewitalizujących. urządzeniem POWER PEEL .

Mezoterapia mikroigłowa jest jednym z przykładów Zaletą sterylnej mikrodermabrazji Power Peel jest jej 
takiego działania, dzięki któremu uzyskuje się spektakularne efekty szerokie zastosowanie w kosmetologii oraz brak przeciwwskazań. 
odmładzające skórę i poprawiające jej wygląd. Jej zaletą jest Bezpieczeństwo zabiegu zapewnia specjalna amortyzacja eliminująca 
przewidywalność rezultatów oraz bezpieczeństwo wykonania. ryzyko skaleczeń i otarć przy zbyt intensywnym nacisku. Jednorazowe, 

Zabiegi mezoterapii mikroigłowej POWER LIFT to nie sterylnie zapakowane głowice (jedna dla jednego klienta) bezpiecznie 
tylko zwykła pielęgnacja, lecz dogłębne poprawienie jakości skóry. polerują naskórek, gwarantując brak zakażeń u kolejnych klientów.
Można się pokusić o stwierdzenie, iż efekty systematycznego ko- Zalety metody: 
rzystania z zabiegów są porównywalne do „liftingu”, ale bez operacji... – oczyszczanie ujść mieszków włosowych i łojowych;
Zalety metody: – wygładzanie struktury skóry;
– eliminacja uszkodzenia skóry pod wpływem wysokiej temperatury; – łagodne, miłe ścieranie;
– metoda wyłącznie mechaniczna, bez zastosowania impulsów elek- – zwiększenie absorbcji aplikowanych środków;

trycznych; – mikrostymulacja głębszych warstw skóry;
– krótki czas leczenia (ok. 10 minut); – możliwość pracy z cerami naczyniowymi i alergicznymi;
– możliwość połączenia metody Power Lift z innymi zabiegami. – brak ograniczeń wiekowych;
Wskazania do zabiegu: – natychmiastowe rozświetlenie i rozjaśnienie naskórka;
– trądzik; Wskazania do zabiegu:
– zmarszczki mimiczne; – rogowacenie naskórka;
– skóra gruba, pokryta bliznami; – skóra gruba z głębokimi ujściami mieszków włosowych i łojowych;
– słaba tkanka łączna; – skóra tłusta;
– skóra zniszczona nadmiernym opalaniem; – skóra zanieczyszczona;
– skóra cienka, mało elastyczna. – skóra zniszczona nadmiernym opalaniem.
Działanie: Działanie:
– intensywna, ale ściśle kontrolowana  stymulacja naskórka; – antystarzeniowe;
– natychmiastowy i optymalny transport składników aktywnych; – oczyszcza skórę trądzikową;
– reaktywacja wszystkich funkcji skóry; – wspomaga  terapię przy łojotokowym zapaleniu skóry;
– regeneracja skóry własnym podziałem komórkowym; – polepsza elastyczność skóry;
– stymulacja produkcji kolagenu i elastyny; – w znaczący sposób poprawia przepuszczalność naskórka;
– redukcja zmarszczek mimicznych; – bezpiecznie stymuluje i oczyszcza cery dojrzałe.
– poprawa owalu twarzy;  Opisane powyżej zabiegi lecznicze z dermaceutykami z lini 
– polepszenie elastyczności skóry. Skin Solution mogą wykonywać kosmetyczki i kosmetolodzy 

posiadający certyfikat z autoryzacją, co gwarantuje Państwu 
odpowiednią, fachową obsługę podczas zabiegu.

Serdecznie zapraszamy do naszych gabinetów!

Cofamy czas: zabiegi z zakresu biorewitalizacji
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Zofia i Tomasz Rzeszutkowie wywalczyli 
brązowe medale na 76. Mistrzostwach Polski w ko-
larstwie przełajowym w Koziegłowach (woj. 
śląskie). Rodzeństwo z Sierakowic startowało
w barwach swojego klubu Baszta Bytów, w którym 
trenują od 2008 roku. Oboje na swoim koncie mają 
udział w wielu wyścigach międzywojewódzkich
i ogólnopolskich, gdzie zajmują bardzo dobre 
lokaty.  

Zofia i Tomasz na mistrzostwach w Ko-
ziegłowach startowali w kategorii juniorów 
młodszych. Zacięta walka z rywalami z całej Polski 
na śliskiej, ośnieżonej i momentami oblo-
dzonej trasie pozwoliła im na zajęcie trzecich 
miejsc. 

A oto co powiedział o występie swoich 
podopiecznych Tomasz Natkaniec, trener Baszty 
Bytów, dziennikarzowi „Dziennika Powiatu 
Bytowskiego” – W tych wyścigach tak na-
prawdę mogliśmy mieć zarówno złoty medal, jak 
też wrócić bez jakiegokolwiek dorobku, dlatego 
medale są ogromnym sukcesem tych młodych kolarzy, którzy na co dzień mieszkają w Sierakowicach i codziennie dojeżdżają na treningi do Bytowa. 
Medale są także efektem wielkiego poświęcenia ich rodziców, a szczególnie mamy, która jest nieoceniona w swoich działaniach na rzecz klubu.

Foto: nadesłane

Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym
Brązowe medale dla Zofii i Tomasza Rzeszutków 

W dniu 29 stycznia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbył się 
Powiatowy Turniej w siatkówce chłopców o puchar 
dyrektora ZSP w Sierakowicach. W turnieju wzięły udział 
cztery zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
kartuskiego. Drużyny reprezentowały: Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących z Kartuz, Zespół 
Szkół Technicznych z Kartuz, Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących z Żukowa oraz gospodarza – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic. Łącznie
w turnieju wzięło udział ok. 40 zawodników. 

Uroczystego przywitania zawodników wraz
z opiekunami oraz otwarcia zawodów dokonała dyrektor 
sierakowickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Alicja Ludwikowska. Turniej był rozgrywany systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.

Klasyfikacja po rozegraniu wszystkich spotkań 
wyglądała następująco:

I miejsce – ZSZiO Kartuzy,
II miejsce – ZSP Sierakowice,
III miejsce – ZST Kartuzy,
IV miejsce – ZSZiO Żukowo.
Na zakończenie turnieju pani dyrektor dokonała 

podsumowania zawodów i wręczyła uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięskiej drużynie również 
puchar dyrektora ZSP w Sierakowicach.

Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców

Drużyna ZSP w Sierakowicach 

USŁUGI RĘBAKIEMUSŁUGI RĘBAKIEM
SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
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Emocjonujące niedzielne spotkanie drużyny Bat Sierakowice celne strzały. A cała pierwsza kwarta zakończyła się 9-punktową 
z Itago Gdynia w dniu 27 stycznia rozpoczęło finałową rozgrywkę przewagą graczy Fanklubu Gdynia.
zespołów walczących o awans do drugiej ligi. Z 16 koszykarskich Niespodziewanie pod koniec II kwarty, po wprowadzeniu do 
drużyn zaledwie 6 zmaga się o zwycięstwo i wyjazd na turnieje gry dość agresywnej obrony, narzuconej przez rozgrywającego z nr 9 
barażowe. Jacka Chojnackiego, drużyna Bat wybiła się  na prowadzenie, 

Początek zmagań obu drużyn zdawał się być wyrównany. uzyskując nad przeciwnikiem 13-punktową przewagę i skończyła II 
Żadna z nich nie wypracowała znacznej przewagi nad przeciwnikiem. kwartę wynikiem 11:24. 
Widać było osłabioną skuteczność koszykarzy Bat Sierakowice, co Trzecia kwarta przyniosła ze sobą odrabianie strat przez 
poskutkowało zaledwie 3-punktową przewagą, kończącą pierwszą koszykarzy Fanklubu. Jednak zdecydowanie większa skuteczność 
połowę wynikiem 23:18. Znaczna mobilizacja oraz znakomita gra zawodników z Sierakowic pozwoliła zawodnikom Bat  Sierakowice na 
podkoszowych graczy, których liczne zbiórki zwiększyły liczbę akcji utrzymanie przewagi nad przeciwnikiem i zakończenie po IV kwarcie 
drużyny z Sierakowic, wpłynęła na zwiększenie przewagi nad drużyną całego meczu kolejnym zwycięstwem 63:81. Niezawodni, jak dotąd w 
z Gdyni. A cały mecz zakończył się aż 30-punktową przewagą Batu, każdym meczu, okazali się koszykarze Batu Sierakowice: z nr 10 
tj. wynikiem 90:63. Łukasz Nieleszczuk, który w całym starciu zdobył 21 punktów (w tym

Kolejnym przeciwnikiem drużyny Bat Sierakowice 3 celne rzuty za 3 punkty) oraz zawodnik z nr 14 Paweł Pawłowski.
w niedzielę 3 lutego był zespół Fanklubu Gdynia. Przedostatni mecz Ostatnim przeciwnikiem zespołu Bat Sierakowice w finale A 
w Finale A, który rozegrała nasza drużyna, przyniósł sporo emocji. o awans do 2 LM będzie drużyna SMS PZKosz II Władysławowo. 

W I kwarcie gospodarze narzucili szybkie tempo gry, dzięki Decydujący mecz odbędzie się 24 lutego.
ŁNczemu skutecznie zdobywali punkty. Ich czarnym koniem okazał się 

zawodnik z nr 33 - Bartosz Kobus, który w całym starciu oddał aż 23 

Zwycięska passa koszykarzy Batu trwa

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 3-10 lutego w Szkole wspaniałym meczu finałowym z Amalką Bytów, wygranym 2:0, trzecie 
Podstawowej w Sierakowicach rozegrano XIV edycję Turnieju Piłki miejsce zajął zespół Intermarine Gdańsk, w skład którego wchodzą 
Siatkowej dla amatorów. Wystąpiło 18 zespołów z takich miejscowości zawodnicy z byłej drużyny Powersystem Kartuzy (mistrz z ubiegłego 
jak: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Dziemiany, Kołczygłowy, Przodkowo, roku). 
Klukowa Huta, Grzybno, Goręczyno, Marszewo, Pępowo, Bytów, Nie obyło się również bez konkursów dla kibiców, dla których 
Wejherowo i Sierakowice. upominki ufundowała Hurtownia 

3 i 9 lutego rozegrano Unipack z Sierakowic. Nagrody 
mecze eliminacyjne. Z grupy A bez dla zwycięzców wręczali Prezes
większych problemów awanso- i Wiceprezes Zarządu Gminnej 
wały drużyny Intermarine Gdańsk Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
i ZSZiO Kartuzy, z grupy B ska” w Sierakowicach Józef For-
Kunikowski Przodkowo i po mela i Robert Kostrzewa, a także 
zaciętych meczach (każdy 2:1) Dyrektor Szkoły Podstawowej
Relaks Dziemiany. W grupie C w Sierakowicach Ireneusz Płotka, 
KSK Ułan Spa Kołczygłowy nie a dla najlepszego zawodnika 
dał żadnych szans swoim prze- Turnieju - Łukasza Markowskiego 
ciwnikom i to on awansował do z Kołczygłów - Mirosław Stolc, 
ćwierćfinałów. Najbardziej emoc- który ufundował bon na obuwie 
jonujące spotkania miały miejsce sportowe. 
w grupie D, gdzie rozstrzygnięcie Wspaniała atmosfera, 
o awansie nastąpiło dopiero emocjonujące pojedynki i licznie 
w ostatnich meczach. Liczni kibice zgromadzona publiczność spo-
PKS NightShadows Wejherowo wodowały, że XIV Turniej Piłki 
robili wszystko co mogli, aby Siatkowej przejdzie do historii 
dopingować swoją drużynę, sala jako impreza stojąca na bardzo 
huczała jak nigdy. I udało się, wysokim poziomie sportowym
nerwy i błędy serwisowe spo- i organizacyjnym, obejmująca 
wodowały, iż Epo-Project odpadł swym zasięgiem zawodników – 
z dalszych rozgrywek. Awanso- amatorów niemal z całego woje-
wały zespoły Amalka Bytów wództwa pomorskiego. Wszyst-
i z drugiego miejsca PKS Night- kim, którzy przyczynili się do 
Shadows Wejherowo. W grupie D sprawnej organizacji zawodów 
(najsłabszej w tym turnieju) do dalszych rozgrywek awansował zespół składamy serdeczne podziękowania. W szczególności wielkie dzięki 
UKS Klukowa Huta. należą się Panu Piotrowi Myszewskiemu z PKS NightShadows 

Drużyny, które nie zakwalifikowały się do ćwierćfinałów Wejherowo za wykonanie i prowadzenie strony internetowej Turnieju,
otrzymały – ufundowane przez Prezesa Zarządu GS „SCH” a także Panu Karolowi Klawikowskiemu, bez którego nie dałoby się tak 
w Sierakowicach pana Józefa Formelę – pamiątkowe dyplomy, smycze sprawnie przeprowadzić 3-dniowego maratonu siatkarskiego.
i okazjonalne słodkości na osłodę goryczy porażki.  Szczegółowe wyniki poszczególnych meczy znajdują się na 

10 lutego rozegrano ćwierćfinał, półfinał i finał. Mistrzem . Do zobaczenia za rok.
został (po rocznej przerwie) zespół KSK Ułan Spa Kołczygłowy po 

Mirosław Senwicki

www.siatkowka-sierakowice.pl

XIV Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu GS „Samopomoc 
Chłopska”  w Sierakowicach
Kołczygłowy wróciły na podium

Mistrz turnieju – drużyna KSK Ułan Spa Kołczygłowy

www.kgfm.pl



26 02 (271) luty 2013

W dniu 3 lutego w Gimnazjum w Sie-
rakowicach rozegrana została dziewiąta (ostatnia) 
kolejka Ligi Halowej Piłki Nożnej im. Tadeusza 
Wesółki Sierakowice 2012/2013. Mistrza ligi już
w ósmej kolejce zapewniała sobie drużyna Kamie-
niarstwo Puzdrowo, która w czasie rozgrywek 
uzyskała komplet punktów. O drugie miejsce został 
rozegrany mecz pomiędzy drużynami Banku 
Spółdzielczego Sierakowice i Alkomatami Łebu-
nia. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 3:3, 
co wystarczyło drużynie BS Sierakowice na 
utrzymanie drugiej pozycji, Alkomaty ostatecznie 
zajęły trzecią pozycję.
Pozostałe wyniki meczy:
Sporting Nastały – Hebe Team Sierakowice 5:2
Metal Serwis Miechucino – Galaxia Przodkowo 3:4
Rulis Usługi Budowlane – Dom - Wit Kamienica 
Królewska - walkower 5:0 - nieuprawnieni zawod-
nicy (w meczu 2:2)
Kamieniarstwo Puzdrowo – Dossche 5 : 2

Najlepszym strzelcem rozgrywek został 
Artur Formela (Bank Spółdzielczy Sierakowice), 
najlepszym zawodnikiem – Radosław Stenka 
(Kamieniarstwo Puzdrowo), natomiast najlepszym 
bramkarzem - Łukasz Naczk (Kamieniarstwo 
Puzdrowo). W klasyfikacji odkrycie ligi wyróż-

Panom Jarosławowi Węsierskiemu, Sewerynowi Stencel, Zbig-
niono Edmunda Byczkowskiego (Galaxia Przodkowo) i Dawida 

niewowi Szramce i Romanowi Gruba należą się podziękowania za 
Klejnę (Sporting Nastały). W klasyfikacji Fair Play zwyciężyła 

pomoc przy organizacji ligi halowej. 
drużyna Hebe Team Sierakowice.

Zapraszamy do sportowej zabawy za rok.
Organizatorzy ligi serdecznie dziękują zawodnikom za 

sportową walkę, kibicom za liczny udział w meczach i gorący doping. 
Waldemar Formela

Kamieniarstwo Puzdrowo mistrzem halówki

Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach informuje , iż od 
dnia 01.03.2013 roku zostanie przeprowadzony nabór do drużyny 
piłkarskiej chłopców z rocznika 2004/2005. Pierwsze spotkanie 
organizacyjno-treningowe odbędzie się w dniu 1 marca 2013 roku
w godz. 14.50 - 16.20 na sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Sierakowicach przy ul. Kubusia Puchatka.

W miesiącu marcu 2013 roku przeprowadzone zostaną 
również na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
spotkania organizacyjno-treningowe w dniach: 8, 15, 22, 29 marca w 
godz. 14.50 - 16.20. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 669 320 340. 
Serdecznie zapraszamy.

Nabór do drużyny piłkarskiej

Wicemistrz ligi – drużyna Banku Spółdzielczego

Najlepszy strzelec
Artur Formela

 Łukasz Naczk, najlepszy bramkarz
(na zdjęciu z Waldemarem Formelą)

Radosław Stenka

L.P. Drużyna Punkty Bramki

1. Kamieniarstwo Puzdrowo 27 51:10

2. Bank Spółdzielczy Sierakowice 22 59:9

3. Alkomaty Łebunia 19 45:27

4. Rulis Usługi Budowlane 16 41:28

5. Dossche 15 42:25

6. Metal Serwis Miechucino 10 21:27

7. Sporting Nastały 9 32:46

8. Dom-Wit Kamienica Królewska 7 17:40

9. Galaxia Przodkowo 7 22:55

10. Hebe Team Sierakowice 0 11:71

Waldemar Formela
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Ogłoszenia drobne

18 marca – Załakowo (parking przy kościele),Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 
15 kwietnia – Paczewo (skrzyżowanie na Kokwino),
22 maja – Mojusz (parking przy remizie OSP),

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
17 czerwca – Kamienica Królewska (parking przy remizie OSP ),

bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
15 lipca – Gowidlino (parking przy kościele),

i elektronicznego w dniach:
19 sierpnia – Puzdrowo (parking przy przystanku PKS),

 
16 września – Szklana (parking przy kapliczce),

ź 18 marca 2013
21 października – Sierakowska Huta (u Pana Wenty),

ź 15 kwietnia 2013 
18 listopada – Długi Kierz (parking przy kapliczce),

ź 22 maja 2013 
16 grudnia – Pałubice (u Sołtysa).

ź 17 czerwca 2013 
ź 15 lipca 2013 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, 
ź 19 sierpnia 2013 

lodówki, komputery, monitory, radia, odkurzacze, świetlówki, 
ź 16 września 2013 

żarówki energooszczędne, zabawki elektroniczne oraz drobne 
ź 21 października 2013 

sprzęty AGD i RTV można będzie przekazać bezpłatnie firmie 
ź 18 listopada 2013 

specjalistycznej.
ź 16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych 
miejscach i godzinach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór 

Miejsce: 
z posesji, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu kierowcy, 

ź Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy
tel. 58 681 93 97.

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
ź Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
ź jedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
Gminna Komisji 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,  
tel. 58 681 95 41, e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu (oprócz wtorku i czwartku)
Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00
Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B.Łosińskiego (na piętrze).
Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy
ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
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 wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek 
miesiąca

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

Informacja

Sprzedam las o powierzchni 17,18 ha, sosna 
l.50-60, prawidłowo prowadzony, zdrowy,
dobre zagęszczenie drzewostanu, przy drodze 
powiatowej nr 214 w gminie Sierakowice, obręb 
Załakowo (Nadleśnictwo Cewice), blisko do 
jezior Okonek, Święte, Kamienickie i rzeki 
Bukowinki; tel. 600 809 918.

Lokata w tereny leśne jest długoterminowa, ale 
odsetki kapitałowe w drzewo – drewno można 
liczyć na 150-300% (grunt pozostaje na zawsze).
Cena wyjściowa za 17,18 ha = 750 tys. zł (43,6 za 
ha) = elastycznie.
Można dokupić 1 ha za 50 tys. zł i uzyskuje się 
dostęp do jeziora Okonek z 25% brzegu.

Zatrudnię sprzedawcę-magazyniera,
branża samochodowa.
Wymagania: obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, 
znajomość j. angielskiego, min. wykształcenie średnie.
Praca na terenie naszej gminy.
Kontakt tel. 722 395 485

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

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

Zatrudnię sprzedawcę-magazyniera, branża samochodowa. 
Wymagania: obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, znajomość j. angielskiego, min. wykształcenie średnie.
Praca na terenie naszej gminy. Kontakt tel. 722 395 485

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

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

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

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: 
ź Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
ź Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
ź jedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 

18 marca – Załakowo (parking przy kościele),
15 kwietnia – Paczewo (skrzyżowanie na Kokwino),
22 maja – Mojusz (parking przy remizie OSP),
17 czerwca – Kamienica Królewska (parking przy remizie OSP ),
15 lipca – Gowidlino (parking przy kościele),
19 sierpnia – Puzdrowo (parking przy przystanku PKS),
16 września – Szklana (parking przy kapliczce),
21 października – Sierakowska Huta (u Pana Wenty),
18 listopada – Długi Kierz (parking przy kapliczce),
16 grudnia – Pałubice (u Sołtysa).

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.

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
ź 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,  
tel. 58 681 95 41, , e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu (oprócz wtorku i czwartku)
ź Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00
ź Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
ź 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).
ź Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy
ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
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 wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek 
miesiąca

Mediacje rodzinne prowadzi mecenas KATARZYNA KUR-
KIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
telefonicznym uzgodnieniu (tel. ).

609 180 881

609 180 881

609 180 881

609 180 881

Informacja




