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Oszacowano straty w rolnictwie
po lipcowym gradobiciu

Potężne gradobicie, jakie nawiedziło zachodnią część gminy 
Sierakowice na początku lipca wyrządziło wiele szkód, zwłaszcza
w rolnictwie. Niektórzy gospodarze w ciągu kilkunastu minut stracili 
część swoich tegorocznych upraw. 

Do referatu rolnictwa sierakowickiego Urzędu Gminy szkody 
w produkcji roślinnej zgłosiło 39 rolników z siedmiu sołectw. Wojewoda 
Pomorski powołał komisję do oszacowania strat. W jej skład weszli 
przedstawiciele Urzędu Gminy – Marian Regliński i Włodzimierz 
Siemieniuk, a także Jan Paluszek z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i Ryszard Toruńczak z Izby Rolniczej. Komisja oszacowała 
szkody na 189 ha zbóż, 21 ha ziemniaków, 9,5 ha kukurydzy, 1,2 ha 
truskawek i 6,48 ha warzyw gruntowych. W 8 gospodarstwach straty 
przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej (średnią oblicza się 
na podstawie zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej) i wyniosły 
ponad 270 tys. zł. Właściciele kilku gospodarstw starali się o kredyty 
obrotowe na wznowienie produkcji. 

Obowiązkiem rolników jest ubezpieczenie połowy swoich 
użytków rolnych. Niestety, prawie nikt tego nie robi. Problem pojawia 
się, gdy zniszczenie upraw jest skutkiem  nieprzewidywalnej pogody.  
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Powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów

Na nic zdały się protesty części mieszkańców ulicy Zielonej
w Sierakowicach,  przeciwnych budowie w ich sąsiedztwie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Okazało się, że ich sprzeciw 
jedynie opóźnił budowę. Najprawdopodobniej w połowie września 
obiekt zostanie oddany do użytku. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów powstaje na działce 
gminnej przy ulicy Brzozowej. Przetarg na wykonanie prac budowlanych 
wygrała firma WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz za 
kwotę 559 281 zł brutto. 

Na terenie PSZOK-u powstaje zadaszona wiata o konstrukcji 
stalowej, pod którą zostaną ustawione pojemniki na odpady segregowane 
i rampa z murami oporowymi zagłębiona ok. 1 metr poniżej poziomu 
terenu, gdzie składowane będą gruzy. Znajdzie się tu także kontener 
biurowy, służący jako budynek administracyjny. Cały teren zostanie 
ogrodzony i utwardzony płytami ażurowymi. Dodatkowo zainstalowane 
zostaną także lampy oświetlające teren, a także monitoring. 

Pomiędzy punktem zbiórki odpadów segregowanych,
a działkami znajdującymi się przy ulicy Zielonej zostaną zasadzone 
drzewa tworzące pas zieleni izolacyjnej.

Do czasu oddania do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej funkcjonuje tymczasowy 
punkt zbiórki segregowanych odpadów na parkingu przy gminnym 
targowisku w Sierakowicach. Jest on czynny w każdy piątek w godz.
od 14.00 do 19.00.  

W specjalnych kontenerach i pojemnikach do zbiórki odpadów 
segregowanych można składować odpady wielkogabarytowe (meble, 
duże opakowania, w tym opakowania ze styropianu), zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (telewizory, pralki, lodówki, komputery, 
monitory oraz drobny sprzęty AGD), odpady problemowe (odpady 
niebezpieczne, w tym baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki 
farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i nawozy, 
pojemniki po olejach mineralnych i syntetycznych, pojemniki po 
tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, stare kosmetyki, 
przeterminowane leki, tusze do drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety 
magnetofonowe, taśmy barwiące, opony), odpady z remontów oraz 
odpady komunalne posegregowane (odzież, plastik, papier, metal
i szkło).

Odpady należy dostarczać wyłącznie w dniu i godzinach 
funkcjonowania tymczasowego punktu.

Tekst i foto: AK
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Uwaga rolnicy!
Urząd Gminy w Sierakowicach przypomina, że do 31 sierpnia VAT. W terminie do 31 sierpnia br. należy złożyć odpowiedni wniosek

można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w Urzędzie Gminy w Sierakowicach, pokój 108. Do wniosku należy 
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały 
w 2013 roku za okres od 1 lutego do 31 lipca. wystawione od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. na nazwisko właściciela lub 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych użytkownika – dzierżawcy prawnego gruntu.
na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury 

Gminny etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska” rozstrzygnięty
Osiemnastu właścicieli pięknych posesji i ogrodów 

zadeklarowało chęć udziału w gminnym etapie konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska”. Do oceny zgłoszono 13 zagród rolniczych i 5 nierolniczych, 
a w kategorii „Wieś” wskazane zostały dwie miejscowości – Kamienica 
Królewska i Paczewo.

tradycyjne elementy zagospodarowania zagrody. 
Nieco inne kryteria obowiązywały w przypadku oceny wsi, 

Komisja konkursowa w składzie: Włodzimierz Siemieniuk – ponieważ oprócz ogólnego wyglądu wsi i dbałości o stan środowiska 
przewodniczący komisji, podinspektor ds. rolnictwa Gminy przyrodniczego pod uwagę brano także ochronę i kultywowanie 
Sierakowice, Gabriela Żmijewska – specjalistka WODR Gdańsk dziedzictwa kulturowego wsi, a także formy aktywizacji i zaangażowa-
i Agnieszka Walkusz – podinspektor ds. rolnictwa Gminy Sierakowice, nie mieszkańców. 
jeszcze w połowie czerwca oceniła zgłoszone zagrody i posesje. Przy W każdej z dwóch kategorii (zagroda rolnicza i  nierolnicza) 
ocenie pod uwagę brano m.in. estetykę posesji i stan budynków, stan komisja wyłoniła zdobywców trzech kolejnych miejsc i dwóch 

wyróżnień. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas gminnych 
dożynek 25 sierpnia. Wtedy dowiemy się także, jaka wieś została uznana 

za najpiękniejszą. 
Organizatorami konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” są: 

nawierzchni dojazdów i podwórza, gospodarkę odpadową, zastosowane 
Województwo Pomorskie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

rozwiązania energooszczędne i chroniące zasoby środowiska, a także 
w Gdańsku, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

pielęgnowanie tradycji miejsca, czyli harmonijne wpisanie zabudowy
Województwa Pomorskiego oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe 

w otaczający krajobraz, zastosowanie rodzimych gatunków roślin czy też 
województwa pomorskiego. 

AK, foto: Agnieszka Walkusz
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Spotkanie emerytowanych pracowników Gminnej Spółdzielni „SCh”
Emerytowani pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Sierakowicach, jak co roku, spotkali się z Zarządem. 
Spotkanie takie jest już tradycją Spółdzielni i zawsze cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony byłych pracowników.  

Tegoroczna uroczystość miała miejsce 27 czerwca. Została 
poprzedzona mszą św. w intencji żyjących i zmarłych pracowników 
Gminnej Spółdzielni, odprawioną w kościele p.w. św. Marcina przez 
proboszczów obu sierakowickich parafii – ks. Bronisława Dawickiego
i ks. Marka Werę.

Po mszy byli pracownicy zostali zaproszeni na obiad do 
restauracji „Paris”, gdzie powitał ich Józef Formela, prezes zarządu 
Gminnej Spółdzielni. Witając przybyłych ucieszył się, że z zaproszenia 
skorzystało tylu emerytowanych pracowników i wyraził nadzieję, że
w takim składzie i tak dobrym zdrowiu spotkają się wszyscy ponownie za 
rok. Prezes poinformował o zmianach, jakie nastąpiły w firmie w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy. W imieniu swoim i swoich zastępców złożył 
życzenia zdrowia i zachęcił do zakupów w sklepach sieci Gminnej 
Spółdzielni. byłych pracowników był bon na zakupy w sklepach Gminnej 

Spotkanie minęło w bardzo sympatycznej atmosferze. Był to Spółdzielni. 
czas na rozmowy w gronie dobrych znajomych i wspominanie wspólnie Tekst i foto: AK
przepracowanych lat. Oprócz poczęstunku miłą niespodzianką dla 

Tam się poznali, zaręczyli i wzięli ślub 
Stanęli na ślubnym kobiercu w drodze do Częstochowy

Dwie historie, dwa te same wątki i dwa podobne zakończenia. prawie wychodziliśmy, Łukasz uklęknął i wyjął pierścionek. Od razu się 
Marzena i Łukasz oraz Agata i Szymon w drodze do Częstochowy stanęli zgodziłam – opowiada Marzena. 
na ślubnym kobiercu. Obie pary nie wyobrażały sobie, aby Oświadczyny zostały przyjęte, więc nie było innego wyjścia 
sakramentalne „tak” mogły wypowiedzieć gdzieś indziej niż na jak zaplanować ślub. Długo się nie zastanawiali, kiedy staną na ślubnym 
pielgrzymkowym szlaku. Dlaczego? kobiercu. Dla obojga było bowiem jasne, że sakramentalne „tak” 

Od kilku lat pielgrzymowali do stóp Jasnogórskiej Pani. Nieśli wypowiedzą na pielgrzymkowym szlaku. 
swoje prośby i dziękczynienia. Nie przypuszczali jednak, że właśnie na Innego finału nie wyobrażali sobie też Agata i Szymon. Ona
pielgrzymkowym szlaku poznają miłość swojego życia. z Kartuz, on z Sierakowic. Oboje od kilku lat część wakacji spędzali

Historia Marzeny z Sierakowic i Łukasza z Kościerzyny bierze w drodze do Częstochowy. Ich wspólnym miejscem, które na pewno 
swój początek w 2006 roku. Wtedy to Marzena po raz pierwszy wybrała pokażą w przyszłości swoim dzieciom, jest Stężyca. Przy tamtejszym 
się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W drodze spotkała swojego kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej zobaczyli się 
przyszłego męża. po raz pierwszy. 

– On był wtedy porządkowym. Nasza znajomość była jednak 
znikoma. Nie byliśmy nawet na „cześć”. Później jednak spotykaliśmy się 
u naszych wspólnych znajomych i tak się zaczęło. Podczas ostatnich 
pielgrzymek szliśmy już wspólnie – wspomina Marzena Formela
z Sierakowic. 

Łukasz z zamiarem oświadczyn nosił się od kilku miesięcy. 
Miał już nawet pierścionek. Czekał jednak na specjalną okazję. 
Nadarzyła się w 2012 roku na Jasnej Górze. 

– Poszliśmy się pomodlić do Kaplicy Pustelnika, która 
znajduje się obok obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdy już 

– Tam też zaręczyliśmy się. Dlatego właśnie tam 
postanowiliśmy złożyć sobie przysięgę małżeńską – podkreśla Agata. 

I tak też się stało: Agata i Szymon w poniedziałek 29 lipca
w Stężycy; Marzena i Łukasz w czwartek 1 sierpnia w Sępólnie 
Krajeńskim, otoczeni pielgrzymami, rodziną i przyjaciółmi przyrzekli 
sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że nie tylko do 
Częstochowy, ale przez całe życie, będą iść wspólnie.

Anna Lehmann, kartuzy.info
Foto: nadesłaneMarzena i Łukasz

Agata i Szymon

08 (277) sierpień 2013
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Na świetny pomysł zorganizowania jednodniowej atrakcji dla 
dzieci wpadła Karolina Radowska, pracownica Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pani Karolina jest koordynatorką sierakowickiego 
wolontariatu, a piknik pod żaglami jest jedną z jej wielu inicjatyw. 

Sobotni dzień, 3 sierpnia, ponad siedemdziesięcioro dzieci
w wieku 4-14 lat, podopiecznych GOPS-u, spędziło na przystani 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” w Kamienicy Królewskiej. 
Organizatorzy wspólnie z wolontariuszami przygotowali dla dzieci 
szereg atrakcji. Uczestnicy pikniku brali udział w zajęciach 
animacyjnych i integracyjnych, a także rękodzielniczych. Specjalnie dla 
nich przygotowano kącik gier i zabaw. Do ich dyspozycji zostały oddane 
łódki i rowerki wodne, a o bezpieczną zabawę nad wodą zadbali żeglarze 
z „Wikinga”. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, a później ogniska
z kiełbaskami. Na zakończenie wolontariusze rozegrali z dziećmi mecz 
piłki nożnej. 

Organizatorami pikniku pod żaglami byli: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy współudziale wolontariuszy
i UKS „Wiking”.  

AK, foto: nadesłane

Piknik pod żaglami

W sierpniu ukazał się album „Tradycje rybackie na 
Kaszubach” wydany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„Kaszuby”, a przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach. 

Liczący ponad 50 stron album zawiera krótką informację
o lokalnej Grupie Rybackiej „Kaszuby” i jej działalności. O roli pieśni 
rybackich w tradycji kaszubskiej pisze etnomuzykolog Witold Treder. 
Natomiast Irena Warmowska, choreograf, omawia wybrane tańce
i zabawy rybackie. W albumie opublikowano zapis nutowy i tekstowy 
pieśni Witolda Tredera, np. „Kaszëbsczé serca” czy „Jô chca rëba”. 
Pieśni te, choć wykonywane przez różne zespoły, nie zostały dotąd 
nigdzie opublikowane. 

Całość jest zilustrowana zdjęciami Agaty Reclaf przedstawia-
jącymi nasz rodzimy Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” w strojach 
rybackich w jeziornej scenerii. Do albumu dołączono także dwudziesto-
minutowy film z tańcami w wykonaniu zespołu i informacją
o działalności LGR „Kaszuby”. 

Wydanie albumu dofinansowano ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego. 

Tekst i foto: AK

Album „Tradycje rybackie
na Kaszubach”

Świadczenia rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania 
prawa do świadczeń rodzinnych na okres od 01.11.2013 r.
do 31.10.2014 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sierakowicach 
wniosek do 30.09.2013 r. w pokoju 319 i 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warunkową
o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres od 01.09.2013 r.
do 31.10.2013 r. powinny dostarczyć do 10.09.2013 r. zaświadczenie 
szkolne o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Fundusz alimentacyjny

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania 
prawa do funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2013 r.
do 30.09.2014 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sierakowicach 
wniosek do 31.08.2013 r. w pokoju 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warunkową
o przyznaniu funduszu alimentacyjnego na okres od 01.09.2013 r.
do 30.09.2014 r. powinny dostarczyć do 10.09.2013 r. zaświadczenie 
szkolne lub oświadczenie o podjęciu lub kontynuacji nauki przez 
dziecko.
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Dwanaście utalentowanych plastycznie kobiet zaprezento-
wało rezultaty swojej twórczej pasji. Wystawę małych dzieł sztuki, 
namalowanych na porcelanie, można było oglądać w dniach 6-17 lipca 
w Drewnianym Zabytkowym Kościele. 

Członkinie stowarzyszenia „Porcelanki”, których prace 
zostały zaprezentowane na wystawie, tak mówią o sobie:
– Z umiłowaniem do piękna, spełniając marzenia malujemy, tworzymy 
razem i każda z osobna. Porcelana czy szkło to materia wymagająca 
cierpliwości, dokładności i oddania. Czas, który został nam dany 
sprawił, że stało się to naszą pasją, a obcowanie ze sobą stworzyło 
przyjaźń, która jest fundamentem grupy kobiet o różnych zawodach
i w różnym wieku. Mamy na swoim koncie liczne wystawy i nagrody
w konkursach o europejskim zasięgu. 

Inicjatorką powołania stowarzyszenia jest Maria Hoch
z Chmielna, która malarstwo na porcelanie odkryła kilka lat temu
w Szwecji. Po powrocie do Polski postanowiła przekazać swoją wiedzę 
innym. W Chmielnie założyła grupę skupiającą dwanaście kobiet, 
których pasją stało się malowanie na porcelanie. – Malujemy, 
pasjonujemy się tym, kochamy to, co robimy, zaprzyjaźniłyśmy się – doniczki). Wszystkie efektownie udekorowane barwnymi ornamentami 
opowiada Maria Hoch. – Każda z nas wykonuje inny zawód, jesteśmy i malunkami o różnej tematyce.    
amatorkami i malujemy dla przyjemności. Wśród Porcelanek jest także mieszkanka Sierakowic, Ewelina 

Na wystawie zgromadzono przeróżne przedmioty z por- Skrzypczak. Pani Ewelina swoją pasją zainteresowała młodych uczniów 
celany i szkła, zarówno te dekoracyjne (figurki, porcelanowe puzderka), Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. Efekty tej dziecięcej twórczości 
jak i te codziennego użytku (filiżanki, talerze, wazony, osłonki na także można było oglądać na wystawie.  

Wystawa „Porcelana ręcznie malowana”

Co roku w ramach Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja” zbiór owadów pochodzi z RPA, a został zebrany podczas polowań na 
można oglądać wystawy tematycznie nawiązujące do tej imprezy antylopy. 
kulturalnej. W tym roku festiwalowi towarzyszy wystawa, na której Na wystawie zgromadzono owady z niemal całego świata. Są 
zgromadzono bogaty zbiór owadów. Jego właścicielem jest Marian okazy z Indonezji, Tajwanu, Malezji, centralnej Afryki, a także
Wilczewski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku z naszych rodzimych Bieszczad (motyle dzienne) – od najmniejszych, 
Łowieckiego w Słupsku. Wernisaż miał miejsce 19 lipca zaledwie kilkumilimetrowych, po duże, kilkucentymetrowe, np. paty-
w Drewnianym Zabytkowym Kościele, a ekspozycję można oglądać czak z RPA, czy szarańcza z Egiptu. Najbardziej zachwycają jednak 
jeszcze do 7 września. niezwykle kolorowe motyle. Oprócz owadów na wystawie 

Podczas otwarcia wystawy Marian Wilczewski opowiadał zaprezentowano także kilka skorpionów. 
AKo swoim hobby. Owady zaczął zbierać jeszcze w dzieciństwie. Jego 

matka nauczyła go zbierać i preparować przede wszystkie znalezione 
ptaki. Jako mały chłopiec zbierał owady nie myśląc jeszcze o tym, że 
będzie leśniczym. Po ukończeniu szkoły średniej oddał swój cały zbiór 
do szkoły, a hobby „zawiesił” na okres studiów. Po studiach, podczas 
pracy w lesie, gdzie owadów było bardzo dużo, odrodziło się to 
zainteresowanie. Tak naprawdę owady zbiera od 13 lat. Gdziekolwiek 
jedzie, ma ze sobą sprzęt i łapie różne okazy, niekiedy także je kupuje. 
Składuje je w domu, w pracy, wszędzie, gdzie tylko jest miejsce. Pan 
Marian planuje zagospodarować specjalny ciemny pokój, ponieważ 
owady powinny być przechowywane w ciemności. Jego najliczniejszy 

Wernisaż wystawy „Owady” z kolekcji Mariana Wilczewskiego

Tekst i foto: AK
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10. Biesiada Kaszubska – Dni Powiatu Kartuskiego

Współorganizatorem tegorocznej Biesiady Kaszubskiej, obok 
Powiatu Kartuskiego, była Gmina Sierakowice. Dwudniowa impreza, 
jaka odbyła się w dniach 6-7 lipca,  przyciągnęła do Amfiteatru 
Szerokowidze tłumy mieszkańców z całego powiatu. 

Obchody Dni Powiatu Kartuskiego rozpoczęły się 
przemarszem barwnego korowodu uczestników biesiady ulicami 
Sierakowic do Amfiteatru Szerokowidze. Na scenie, w ramach Festiwalu 
Kultur, wystąpiły zespoły folklorystyczne z gminy Sierakowice, 
reprezentujące jednocześnie powiat kartuski – Dziecięcy Kaszubski 
Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” i Kaszubski Zespół Pieśni
i Tańca „Sierakowice” oraz zespoły reprezentujące powiaty partnerskie –  
Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza i Zespół „Barwocwit” ze 

W drugim dniu Biesiady Kaszubskiej na scenie ponownie 
zaprezentowały się zespoły z Łowicza i Śniatynia, a także Mariusz 
Florczyk oraz Kolorowa Orkiestra z Somonina. Później Mirek Jędrowski 
z zespołem zaprosił mieszkańców do wspólnej Biesiady Śląskiej. Na 
zakończenie publiczność rozbawił Kabaret Młodych Panów 
prezentujący swoje najbardziej znane skecze. 

Podczas dwudniowej imprezy organizatorzy przygotowali dla 
publiczności szereg dodatkowych atrakcji. Były stoiska z kuchnią 
regionalną, Targi Organizacji Pozarządowych, gdzie można było 
zapoznać się z działalnością organizacji działających w powiecie. 
Zainteresowani mieli możliwość wykonania badań profilaktycznych. 
Natomiast w ramach Pleneru Rękodzieła Artystycznego artyści-
rękodzielnicy uczyli szydełkowania, ozdabiania przedmiotów techniką 
dekupażu, czy malowania na szkle.  Śniatynia na Ukrainie. Wieczorem zebrani mogli wysłuchać koncertów 

zespołu folkowego Krywań i pop rockowej grupy Video. Zwłaszcza ten 
Tekst i foto: AK

ostatni występ przyciągnął niezwykle liczną publiczność. 

Starostami tegorocznych gminnych dożynek będą 
państwo Renata i Andrzej Sychtowie z Welku, którzy od 28 
lat wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Jego 
powierzchnia wynosi 25 ha, w tym 24 ha użytków rolnych. 
Jak w większości gospodarstw  naszej gminy ich grunty 
rolne są głównie w klasie V i VI. Teren jest mocno 
pofałdowany, a strome stoki bardzo trudne w uprawie. 
Dochód z rolnictwa jest w zasadzie jedynym źródłem 
utrzymania rodziny. Produkcja jest ukierunkowana na chów 
trzody chlewnej, w mniejszej skali gospodarstwo produkuje 
żywiec wołowy. Takie kierunki wyznacza struktura i poło-
żenie użytków rolnych. W gospodarstwie są wszystkie 
maszyny mechanizujące pracę, łącznie z kombajnem do 
zbioru zbóż. 

Pan Andrzej większość prac budowlanych i remonty 
maszyn wykonuje samodzielnie, obniżając tym znacznie 
koszty w gospodarstwie. Pociąg do mechaniki i remontu 
maszyn to jego hobby. Przydomowy warsztat naprawczy 
mógłby konkurować z zawodowymi mechanikami. 
Gospodarz, jak większość tradycyjnych rolników na 
Kaszubach, stara się unikać kredytów i zadłużenia. 
Rozumiejąc trendy współczesnego rynku zbytu na produkty darstwie. Poza tym pomaga mężowi, szczególnie w produkcji 
rolne poszukuje lepszych możliwości sprzedaży poprzez spółkę zwierzęcej, nie unika jednak robót związanych z produkcją polową,
w grupie producentów trzody chlewnej, będąc jednym z jej inicjatorów. a nawet remontem maszyn. Jest dobrą gospodynią i doskonałą kucharką, 
Jest przykładem tego, że dobry rolnik to człowiek wszechstronny: sporo czasu poświęca estetyzacji zagrody. Prawie jak hobby traktuje 
nowoczesny, otwarty na postęp i koniunkturę rynkową, potrafiący wyrób tradycyjnych dań kaszubskich oraz wypieków, szczególnie 
również samodzielnie wykonać wiele robót. Musi korzystać z techniki drożdżówek i serników. Zasady, którymi się kieruje to: sumienność, 
i dobrze rozumieć przyrodę, ale zachowywać ostrożność i dużą rozwagę odpowiedzialność i porządek oraz wrażliwość na dobro drugiego 
finansową. człowieka.

Pani Renata, jak większość żon rolników, zajmuje się Państwo Sychtowie mają czwórkę dzieci – córkę i trzech synów.
prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci oraz pracą w gospo-

Starostowie gminnych dożynek – państwo Renata i Andrzej Sychtowie
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10. Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2013”

 Dwudziestego lipca, już 
po raz dziesiąty, do Sierakowic 
przyjechali miłośnicy muzyki
i kultury łowieckiej. Organiza-
torzy festiwalu „Knieja”, jak co 
roku, przygotowali dla widzów 
szereg atrakcji. Na dwóch scenach 
– w Sierakowicach i Ostrzycach – 
występowały zespoły folklorys-
tyczne i grające muzykę myśliw-
ską. Festiwalowi towarzyszył 
Kiermasz Zacnego Jadła, Napitku 
i Rękodzieła oraz kiermasz 
myśliwski. Nie zabrakło stoisk
z kuchnią kaszubską i myśliwską. 
Dla dzieci zorganizowano kącik 
przyrodniczy. Odbyły się także 
pokazy sokolnicze. Gwiazdą 
wieczoru była międzynarodowa 
grupa reggae „The Motivators”
z Hamburga. 

 Stałym elementem fes- szenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej Łowieckiego Capella Zamku Rydzyńskiego
tiwalu jest, przeznaczony dla muzyków na Zamku w Bytowie, w klasie „C” zwyciężyła z Poznania. Gwiazdą wieczoru był zespół „The 
amatorów, Kaszubski Przegląd Sygnałów Jolanta Rutkowska z Koła Łowieckiego „Ryś” Motivators” z Hamburga. Imprezę zakończyła 
i Muzyki Myśliwskiej, który w tym roku odbył w Gdańsku, w klasie „B” najlepszy okazał się zabawa z didżejem Space Kid.
się po raz dziewiąty. Przesłuchania kon- Sławomir Murawski z Nadleśnictwa Skrwilno, Organizatorami jubileuszowego
kursowe rozpoczęły się w południe w Drew- natomiast pierwszą lokatę w klasie „A” zdobył 10. Festiwalu Kultury Łowieckiej Knieja były: 
nianym Zabytkowym Kościele. W Przeglądzie Adam Jażdżewski z Nadleśnictwa Spychowo. Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, Po-
wzięło udział 57 solistów oraz 9 zespołów. W kategorii zespołowej w klasie MB morskie Towarzystwo Miłośników Muzyki
W kategorii solowej w klasie „D” pierwsze zwyciężył ZT Venator WL UPP z Poznania, i Kultury Łowieckiej oraz Komisja Kultury 
miejsce zajął Marcin Godlewski ze Stowarzy- a w klasie MES – ZSM Rabiec z Piotrkowa Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ 

Trybunalskiego. w Gdańsku. Patronat honorowy nad fes-
 Tradycyjną mszę św. hubertowską tiwalem objęli: Marszałek Województwa Po-

przy Ołtarzu Papieskim zaplanowano na godz. morskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący 
18.00. Przed mszą można było wysłuchać Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan 
koncertu laureatów Kaszubskiego Przeglądu Kleinszmidt, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej. Po mszy, Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew 
odprawionej przez duszpasterza leśników Kaczmarczyk, Prezes Okręgowej Rady 
i myśliwych - ks. Andrzeja Kossa, i z oprawą Łowieckiej w Gdańsku Marek Gorski, Prezes 
muzyczną Reprezentacyjnego Zespołu Okręgowej Rady Łowieckiej w Słupsku Jerzy 
Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Barbarowicz, Starosta Kartuski Janina 
Łowieckiego – Capelli Zamku Rydzyńskiego Kwiecień oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa 
z Poznania, uczestnicy festiwalu przeszli Kartuzy Elżbieta Gostkowska. 
w barwnym korowodzie ulicami Sierakowic Warto wspomnieć, że festiwalowi 
do Amfiteatru Szerokowidze. Tu hejnałem towarzyszyły tematyczne wystawy. W Gmin-
„Powitanie”, w wykonaniu Zespołu Muzyki nym Ośrodku Kultury w Somoninie 11 lipca 
Myśliwskiej „Hubertus” ze Sztumu, roz- miał miejsce wernisaż wystawy kolekcjoner-
poczęto festiwal. Uroczystego otwarcia skiej Piotra Grzywacza „Myśliwskie instru-
dokonał wójt gminy Sierakowice Tadeusz menty muzyczne”. Natomiast w Drewnianym 
Kobiela. Zabytkowym Kościele w Sierakowicach 

 Po części oficjalnej rozpoczęły się jeszcze do 7 września można podziwiać okazy 
występy zespołów. Na sierakowickiej scenie owadów z całego świata. Jest to autorska 
wystąpili: Zespół Muzyki Myśliwskiej wystawa Mariana Wilczewskiego. 
Hubertus ze Sztumu, Dziecięcy Kaszubski 

AK, foto: GOK SierakowiceZespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
z Tuchlina, Zespół regionalny im. Anny 
Markiewicz z Bukówca Górnego, Zespół 
Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku 
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Koncert Mighty Howard & The Motivators z Hamburga

Drodzy Czytelnicy,

Mieliście Państwo okazję 
wysłuchać koncertu zespołu reggae
z Hamburga w trakcie X Festiwalu 
Kultury Łowieckiej. Mam przyjem-
ność przedstawić trochę więcej 
wiadomości dotyczących tej grupy 
muzycznej.

Zespół ma swoją siedzibę
i został założony w Hamburgu 11 lip-
ca 2012 r. przez multiinstrumentalis-
tę, kompozytora i autora tekstów - 
Howarda Booker Bridges (USA) 
oraz basistę i realizatora dźwięku - 
Hugo Ernesto Nunez (Chile). Do 
początku listopada ubiegłego roku 
przez zespół przewinęło się kilku 
muzyków z różnych krajów, m.in..  Jaguelin Schumacher, urodzona w 1982 roku, urodziwa 
z Serbii, Maroka, Polski, Niemiec. Poszukiwania właściwego stylu wokalistka. Jest w połowie Filipinką (po matce), a w połowie Niemką. 
i jakości zaowocowały dobraniem dzisiejszego składu zespołu. Od Bardzo silny głos o ciekawej barwie, uzupełnia znakomicie kompozycje 
listopada ubiegłego roku zespół gra w stałym składzie, który chcę Howarda. Miejsce urodzenia – Hamburg. Ostatni rok studiów w Wyższej 
Państwu przedstawić. Szkole Muzycznej w Hamburgu.

 Liderem grupy jest Howard (ps. art. Mighty Howard),  Anna Zeta Zolyniak… no właśnie… jedyna Polka. Urodzona 
ciemnoskóry Amerykanin, urodzony w Denver, w Stanie Kolorado. Od w 1986 roku w Polsce. Od drugiego roku życia mieszka w Niemczech. 
10 lat przebywa w Europie. Poprzednio koncertował i mieszkał Nasza urocza Ania pracuje i jednocześnie studiuje w Wyższej Szkole 
w Irlandii, Holandii (Amsterdam), Anglii (Londyn), Szkocji (Edynburg), Muzycznej w Hamburgu. Wokalistka o silnych zainteresowaniach 
by następnie przenieść się do Kiel w Niemczech. Tutaj założył rodzinę jazzem. Wraz z Jaguelin tworzy chórek dający wspaniale tło do muzyki 
(sześcioletnia córka Kissa i żona Dobrawa), a następnie zamieszkał Howarda. Bardzo ciekawy głos, duże zasługi w zakresie integracji 
w Hamburgu. Sześcioletni pobyt w Hamburgu to nieustanna praca nad zespołu. Nasz „Dobry Duszek”. Zwierzała mi się przed koncertami
repertuarem i doborem właściwego składu zespołu. Przed dwoma laty w Polsce, że będzie to dla niej emocjonalnie bardzo duże przeżycie.
wydał, nagraną w studio w Berlinie, płytę zatytułowaną Jah Soldier.  Na zakończenie chce się Państwu i ja przedstawić. Nazywam 

Wcześniej Howard koncertował z różnymi grupami się Marian Kędziora. Jestem managerem zespołu i opiekunem w Polsce. 
muzycznymi, a także solo, m.in. w Anglii, Francji, we Włoszech, Urodziłem się w 1956 roku w Wejherowie, w rodzinie kaszubskiej. 
Czechach, Irlandii, a także w Polsce (Ostróda Reggae Festival – Mówię po kaszubsku i wszystko, co jest związane z naszą kulturą jest 
Dubmatix) i oczywiście wielokrotnie w Niemczech. bliskie memu sercu. Ze wzruszeniem przypominam sobie moją pierwszą 

Hamburg, miejsce narodzin The Beatles (Star Club) oraz Les rozmowę telefoniczną z Panią Dyrektor GOK w Sierakowicach, Ireną 
Humphries Singers i wielu innych gwiazd światowej sceny muzycznej, Kulwikowską, w sprawie ewentualnej organizacji koncertu w Siera-
sprzyjał rozwojowi kariery Howarda. Wyróżnieniem był wspólny kowicach. Po kilku słowach i moim przedstawieniu się, zamieniliśmy 
koncert z Niną Hagen w BKK Theater w Berlinie. Do dzisiaj parę zdań w języku kaszubskim. Poczułem się znowu jak u siebie
współpracuje z córką Niny - Cosmą Shiwa Hagen (znana niemiecka w domu. Nadmieniam, że od dziesięciu lat jestem emigrantem. Miesz-
aktorka i modelka), na gruncie jej muzycznego lokalu Sicht Bar kam i pracuję w Niemczech, więc dla mnie każda możliwość obcowania 
w Hamburgu. Praca z Cosmą to m.in. wspólny projekt muzyczny: z kaszubską mową to święto.
„Rastafairys 4 Africa”, mający na celu pomoc dla głodujących dzieci Dlaczego zdecydowałem się na koncert w Sierakowicach? To 
w Afryce. Howard jest także moderatorem i DJ-em. ciekawa historia. Podczas pobytów w Polsce bardzo często odwiedzam 

 Hugo Ernesto Nunez Soto, urodzony w 1969 roku w Santiago Jezioro Kamienne ze słynnym Diabelskim Kamieniem. Właśnie obok 
de Chile. Basista, realizator dźwięku z bardzo dużym doświadczeniem tego kamienia kupiłem przed laty działkę rolną, z którą po kilku latach 
scenicznym. Hugo koncertował przez kilkanaście lat ze swoim zespołem musiałem się rozstać (emigracja).
w bardzo wielu krajach na całym świecie (USA, Brazylia, Chiny, Bliskie memu sercu są okoliczne tereny: Jezioro Lubygość, 
Australia, Europa). Pracował także jako realizator dźwięku w Telewizji Szczelina Lechicka, Leśniczówka Mirachowo, w której przed laty 
w Santiago. Realizował nagłośnienie koncertów największych gwiazd organizowałem imprezy rekreacyjne dla pracowników mojej małej 
światowej sceny muzycznej, m.in. Tiny Turner, Paula Mc Cartneya, firmy. Dzisiaj odbywają się tam festiwale bluesowe.
Stinga, Roda Stewarta i wielu innych. Dobra dusza zespołu. Dużo wspomnień… Wracam tutaj często… Rok temu zaje-

 Nate Akil Hartel Holder, urodzony w 1988 roku w Anglii. chałem do Sierakowic. Było to w lipcu. Odwiedziłem także stary 
Rodzice pochodzą z Jamajki i Barbadosu. Ciemnoskóry organista drewniany kościół, po którym oprowadziła mnie sympatyczna 
i saksofonista, utalentowany muzyk i nauczyciel muzyki. Brał udział przewodniczka, studentka polonistyki z Gdańska, rodowita siera-
w wielu przedsięwzięciach muzycznych. Wielbiciel reggae i muzyki kowiczanka. Podczas zwiedzania kościoła opowiadała mi o tym, co się 
gospel. Barwna i sympatyczna postać. Mieszka i pracuje w Hamburgu. dzieje w Sierakowicach. Po raz pierwszy usłyszałem o Amfiteatrze 

 Thomas James Albrecht, urodzony w 1987 roku w Niem- Szerokowidze. Tamtego lata grał zespół ENEJ i tak od słowa do słowa 
czech. Jest w połowie Niemcem, a po matce w połowie Anglikiem. doszliśmy do Howarda (prywatnie mój zięć) i do mojego pomysłu 
Fantastyczny gitarzysta. Chce się powiedzieć… świat o nim jeszcze organizacji koncertu The Motivators w Sierakowicach… No i wydarzyło 
usłyszy. Bardzo zdyscyplinowany wewnętrznie muzyk. Perfekcjonista, się wszystko… Pozdrawiam Panią Studentkę Anetę.
motor napędowy całego zespołu. Kończy właśnie studia w Wyższej Pani Dyrektor Irenie Kulwikowskiej dziękuję za wspaniałą 
Szkole Muzycznej w Hamburgu. współpracę i życzliwość. Pozdrawiam wszystkich Braci Kaszubów. 

 Leonardo Pereira Barbosa, perkusista, urodzony w 1982 roku Gminie Sierakowice, wraz z jej Władzami Samorządowymi, życzę 
w Brazylii. Człowiek z Rio. Pochodzi z rodziny o muzycznych sukcesów w pracy. 
tradycjach. Sympatyczny młody człowiek z poczuciem humoru. 
Wprowadził do zespołu dźwięki swojej ojczyzny. Słychać to w trakcie 
koncertów. Marian Kędziora
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Kamil Bednarek na Kaszubskiej Nocy pod Gwiazdami
W tym roku Gminny Ośrodek Kultury już po raz 21. ogromne wrażenie. Nie zabrakło także popularnych „maluchów”

zorganizował Kaszubską Noc pod Gwiazdami. 10 sierpnia w Amfi- i dużych fiatów. Na zlocie pojawiły się też  samochody milicji. 
teatrze Szerokowidze nie zabrakło muzycznych gwiazd i tłumów 
publiczności spragnionej dobrej zabawy. Imprezie towarzyszył III Zlot 
Pojazdów PRL i mnóstwo dodatkowych atrakcji. 

Dwadzieścia lat temu, 7 sierpnia 1993 r., w drugi miesiąc 
deszczowych wakacji udało się „załatwić pogodę” i na boisko przy
ul. Dworcowej w Sierakowicach ściągnąć tłum ludzi. Wystąpili goście
z Litwy i Włoch, a zespół muzyczny KORAL z Sierakowic śpiewał „dla 
nas ta noc pod gwiazdami…”. Następne imprezy pod nazwą Noc pod 
Gwiazdami odbywały się nad Jeziorem Gowidlińskim, a od roku 2001
w Sierakowicach na nowej scenie pod nazwą Amfiteatr Szerokowidze. 
Specyfiką tej imprezy jest to, że zawsze występuje „gwiazda” estrady. 
Gośćmi byli: Kabaret DŁUGI, Rudi Szubert, Andrzej Rybiński, Zespół 
BOHEMA, Sławek Wierzcholski, LESZCZE, Szymon Wydra, 
BRACIA Cugowscy, NORBI, Krystyna Giżowska, MANCHESTER, 
Tomek Makowiecki, Weronika Korthals, Don Vasyl, Zespół BIG DAY, 
BACIARY, Ania Wyszkoni z Zespołem ŁZY, Kabaret KLIKA, Zespół 
SKANER, FEEL, Zespół ENEJ.

Organizatorzy przewidzieli pamiątkowe dyplomy i gadżety 
dla właściciela najstarszego pojazdu i osoby, która pokonała najdłuższą 
trasę na zlot. Pierwszy dyplom i pamiątkowe gadżety trafiły do 
Wiesława Stencla z Oskowa, który jest właścicielem Warszawy z 1956 r. 
Natomiast najdalszą odległość pokonał Piotr Koszałka z Gdyni, który 
przyjechał Fiatem 126p. On także otrzymał pamiątkowy dyplom
i gadżety.  

Po wrażeniach wizualnych przyszedł czas na muzycz-
ne. Imprezę rozpoczęła mocnym uderzeniem Izba Muzycznych 
Wytrzeźwień. Tuż po nich na scenie zaprezentowali się uczest-
nicy tegorocznej edycji Kaszubski Idol. Gwiazdą wieczoru był Kamil 
Bednarek z zespołem. Wieczór zakończył się zabawą z didżejem 
Bary’m. 

AK, foto: AK i GOK Sierakowice 

W tym roku, zanim na scenie zagościły zespoły muzyczne, nie 
lada gratkę mieli wielbiciele motoryzacji i starych pojazdów. Na III Zlot 
Pojazdów PRL z całego Pomorza przyjechało około 60 pojazdów 
różnych typów. Były motocykle, a nawet rowery. Nie zabrakło 
„królowych szos” ubiegłego wieku, czyli przepięknych samochodów 
marki Warszawa czy Syrena. Zadbane i pięknie odrestaurowane robiły 
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Zjazd rodziny Mejna
Idea organizowania zjazdów rodzinnych staje się coraz i zacieśnienia rodzinnych więzi. No i nie ukrywam, że zależało mi na 

bardziej popularna. Okazuje się, że rodzinom zależy na zacieśnianiu tym, aby mój ojciec mógł spotkać się ze swoją jedyną żyjącą siostrą. 
więzi, a dawno niewidziani krewni chcą się spotkać i lepiej poznać. Poza Przygotowania do zjazdu trwały kilka miesięcy i były 
tym zjazd rodzinny pozwala także poznać dzieje przodków poprzez ogromnym przedsięwzięciem. 
utworzenie drzewa genealogicznego i refleksję nad tym, kim byli Z rodu Rozalii i Wiktora Mejna pochodzi ponad 800 osób. 
protoplaści rodu, jak żyli, skąd pochodzili... Małżeństwo miało dwanaścioro dzieci. Niestety, trójka z nich zmarła

Na pierwszy zjazd rodziny Mejna w dniu 29 czerwca w dzieciństwie. Pozostałe – Anna, Anastazja, Helena, Józef, Stefania, 
przyjechało 280 potomków Rozalii i Wiktora Mejna. Uroczystości Władysława, Władysław, Leon i Agnieszka – założyły rodziny, 
rozpoczęły się mszą w kościele św. Marcina,  odprawioną w intencji doczekały się dzieci, wnucząt i prawnucząt. Rodzina rozsiana jest na 
protoplastów rodu, a także za zmarłe i żyjące osoby z rodziny. Po całym Pomorzu, a jej korzenie wywodzą się z Rębienicy. 
nabożeństwie wszyscy spotkali się na biesiadzie w sali Bieszczadnej Rodzina jest dumna z siostry zakonnej Marii Wiśniewskiej, 
w Sierakowicach. Zabawa przy suto zastawionych stołach i znakomitej dominikanki. Siostra Maria jest córką Anny z Mejnów i Jana Wiś-
orkiestrze trwała bardzo długo. niewskich. Obecnie przebywa na misji w Rosji. Przedstawicielem stanu 

Inicjatorką i organizatorką tego wielkiego rodzinnego duchownego w rodzinie jest ks. Marcin Kidziun, wnuk Anastazji
spotkania była Lucyna Gilmaister, córka Leona Mejny. W organizacji i Józefa Mejna. Ks. Marcin pełni obecnie posługę w parafii w Świeciu. 
pomagał jej brat, Marek Mejna. Zjazd rodzinny tak bardzo spodobał się potomkom Rozalii

– Jak to często bywa, rodzina spotykała się zazwyczaj na i Wiktora Mejna, że wielu zadeklarowało chęć ponownego udziału
pogrzebach, a nie chcieliśmy, aby takie smutne okoliczności były jedyną w tak niezwykłym wydarzeniu.  
okazją do spotkań – opowiada pani Lucyna. – Poza tym część rodziny 
nie znała się, więc ten zjazd był doskonałą okazją do lepszego poznania
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Rowerowa pielgrzymka do Wejherowa
26 maja 2013 r. młodzież 

z Szopy wraz z grupą dorosłych 
utworzyła 23-osobową grupę, która 
o godz. 6.40 wyruszyła sprzed szkoły 
na odpust Trójcy Świętej na Kalwarii 
Wejherowskiej.  Trasa liczy zaledwie 
40 km w jedną stronę, ale z uwagi na 
bardzo duże różnice wzniesień jest 
odcinkiem trudnym do pokonania, 
szczególnie w drodze powrotnej. 

Kilka kilometrów przed 
Wejherowem spotkaliśmy grupę 12 
rowerzystów,  pielgrzymów z Siera-
kowic, prowadzonych tradycyjnie już 
przez pana Czesława Głodowskiego. 
Na dobry początek, z koszem pełnym 
słodkości, przywitała nas pani Janina 
Mielewczyk. O tym koszyku obfitości 
słyszeliśmy już wcześniej i każdy z nas 
czekał na spotkanie z sympatyczną 
Janką. Grupa z Sierakowic wyruszyła 
troszkę wcześniej, już o godz. 5.00. Do 
pokonania mieli nieco więcej kilo-
metrów. 

Podróż przebiegała wyjątko-
wo spokojnie, pomimo bardzo dużego 
ruchu na drodze. Około godz. 9.30 byliśmy już na miejscu. O 9.40 rozpoczęły się uroczystości odpustowe i trwały do godziny 12.00. Po zakończeniu 
mszy św., tak jak każdą inną przybyłą pielgrzymkę, uroczyście nas pożegnano. 

Troszkę zmęczeni postanowiliśmy udać się na zasłużony posiłek do miejscowej pizzerii. Następnie nie pozostało nam nic innego jak tylko 
udać się w drogę powrotną do domu.

Tekst i foto: Przemysław Łagosz

W 2013 roku realizowana jest w Bibliotece w Sierakowicach
i Filii w Gowidlinie kolejna edycja Programu „Orange dla bibliotek”, 
którego celem jest zapewnienie darmowego Internetu użytkownikom 
gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego
i mądrego korzystania z nowych technologii. Program jest realizowany 
przez Fundację Orange.

Dokumentacja fotograficzna z warsztatów znajduje się na 
stronie internetowej biblioteki 
w zakładce DLA DZIECI - GALERIA. 

Wyprzedaż archiwalnych numerów czasopism
Biblioteka prowadzi wyprzedaż archiwalnych numerów 

czasopism (Twój Styl, Zwierciadło, Pani i in., cena 1 egzemplarza – 
0,50zł) oraz miesięcznika National Geographic – cena 1 egz. 2,00zł). 
Zapraszamy do czytelni!W ramach programu Biblioteka otrzymała kwotę w wysokości 

3982,48zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 
Książki za grosze!korzystania z łącza internetowego oraz na opłaty za programy 

Biblioteka prowadzi wyprzedaż książek wycofanychinternetowe, w tym antywirusowe oraz prowadzenie strony internetowej 
z księgozbioru. Zapraszamy do czytelni!biblioteki.

Dary od czytelników
Wszystkim zaprzyjaźnionym z biblioteką czytelnikom, którzy 

przekazali nam swoje książki w darze bardzo dziękujemy. 
Zainteresowanych taką formą wzbogacania zbiorów biblioteki 
informujemy, że z chęcią przyjmiemy książki dla dorosłych, dzieci, 
podręczniki szkolne, itp. 

Mamy jednocześnie wielką prośbę, która wynika z dotych-
czasowego doświadczenia w otrzymywaniu darów. Bardzo prosimy
o zwrócenie uwagi, aby stan fizyczny przekazywanych książek 
pozwalał na korzystanie z nich innym użytkownikom w sposób 
„bezpieczny”.

Z przyjemnością informujemy czytelników, że od chwili 
ogłoszenia informacji ilość otrzymanych darów, a przede wszystkim ich 
wartość i stan fizyczny świadczą o zrozumieniu naszej prośby i budzą 
nadzieję na dalsze uzupełnianie księgozbioru  dzięki tej formie.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 
książki naszej bibliotece.

Joanna Telega

W ramach realizacji tej części programu, dotyczącej 
popularyzacji bezpiecznego i mądrego korzystania z Internetu, 
Biblioteka przeprowadziła warsztaty edukacyjne. W zajęciach wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych z klas I- III. Do przygotowania 
zajęć wykorzystaliśmy materiały otrzymane przez Fundację Orange 
oraz informacje ze strony www.sieciaki.pl, którą bardzo polecamy 
dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Dzieci zapoznały się z zasadami 
bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym głównie tworzenia 
bezpiecznego hasła, dowiedziały się jak i dlaczego należy zabezpieczać 
swój komputer, gdzie szukać pomocy i jak bezpiecznie nawiązywać 
kontakty w sieci.

www.bibliotekasierakowice.pl

Z bibliotecznej szuflady
FUNDACJA ORANGE – Pogram „Orange dla bibliotek”
– bezpłatny Internet, warsztaty dla dzieci, programy komputerowe

Uczniowie ze szkoły w Kamienicy Królewskiej

Uczniowie ze szkoły w Pomieczyńskiej Hucie

Uczniowie z Małej Szkoły w Szopie
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III Letni Festiwal Muzyki Kameralnej

W niedzielę 11 sierpnia zakończyliśmy 
kolejną, trzecią już edycję Festiwalu Muzyki 
Kameralnej – Sierakowice 2013. Motywem prze-
wodnim zakończonej edycji była muzyka z tematyką 
świecką. W urzekającej akustycznie przestrzeni zabyt-
kowego kościoł w Sierakowicach wybrzmiewała 
muzyka wokalna i instrumentalna, sięgająca czasów 
renesansowych po autorskie kompozycje artystów 
biorących udział w festiwalu kończąc. 

Festiwal zainaugurowany został przez oktet – 
Zespół Wokalny MINIMUS, który sierakowickiej 
publiczności przedstawił kilkanaście renesansowych, 
miłosnych madrygałów. W programie MINIMUSA, 
pojawiły się kompozycje Claudio Monteverdiego, 
Henryego Purcella, zabrzmiały też dawne utwory 
anonimowych kompozytorów polskich. 

W kolejną niedzielę tj. 14 lipca br. festiwalem 
zawładnęła dwójka pomorskich muzyków, Szymon 
Morus – skrzypek, któremu za kontuarem organowym 
akompaniował Maciej Zakrzewski. Organista wystąpił 
też w repertuarze solowym, co pozwoliło zebranej 
publice pełniej wsłuchać się w brzmienie zainsta-
lowanego niedawno w zabytkowym kościele instru-
mentu.

Głównym punktem festiwalowego programu festiwalowej publiczności. Efekty trwających kilka miesięcy prób 
był trzeci koncert, do którego udziału zaprosiliśmy warszawiaków – ukazane zostały w programie zawierającym utwory inspirowane 
Rafała Grząkę i Atom String Quartet. Artyści wystąpili z autorskim polskim folklorem, w tym oczywiście kaszubskim. Podczas koncertu 
repertuarem, część z programu miała swoje prawykonanie podczas prawykonaliśmy ludową pieśń kaszubską z terenu Wielkiej Wsi 
koncertu. Atom String Quartet jest pierwszym w Polsce i nielicznym (Władysławowo), która została opracowana specjalnie na nasze 

zamówienie przez Marka Raczyńskiego. Utwór 
„Weronija”, bo o nim tu mowa, wejdzie w skład naszej 
nowo powstającej płyty, która w całości zawierać będzie 
kaszubskie ludowe pieśni na chór a’cappella (efekty pod 
koniec roku).

III Letni Festiwal Muzyki Kameralnej – 
Sierakowice 2013, to już historia. Bardzo serdecznie 
pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przybywali 
i z entuzjazmem wysłuchiwali festiwalowych 
prezentacji. Bardzo nas, jako organizatora cieszy fakt, że 
nasza wakacyjna oferta kulturalna cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem, że zaskarbiła sobie sympatię stałych 
bywalców – rozpoznać można było twarze ludzi, którzy 
nie opuścili żadnego z pięciu koncertów. Dziękuję 
wszystkim, którzy oddali swe głosy w plebiscycie 
zorganizowanym przez kartuski „Dziennik Bałtycki”. 
Nasza „impreza” została wybrana najlepszym 
wydarzeniem kulturalnym organizowanym w sezonie 
letnim na terenie powiatu kartuskiego. 

Nasza inicjatywa nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy. 
Festiwal rozbrzmiewał muzyką dzięki dotacji Gminy 
Sierakowice i powiatu kartuskiego, a także dzięki 

na świecie kwartetem wykonującym muzykę jazzową. Za album – wsparciu sponsorów: Firma KOSZAŁKA z Kartuz (sponsor główny), 
„Places” – wydany w 2012 roku nakładem wytwórni Kayax otrzymał Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, Przetwórstwo Mięsne LIS
„Fryderyka” w kategorii: „Album Roku – Muzyka Jazzowa”. z Sierakowic, Budownictwo Drewniane GATER z Gowidlina oraz 

Dwa ostatnie koncerty należały do gospodarzy. W pierwszą Wulkanizacja Reclaf. Dziękuję także panu Beniaminowi Reclafowi za 
niedzielę sierpnia, wyjątkowo w porze późniejszej (o godz. 20), wsparcie finansowe.
miałem niebywałą przyjemność wystąpić wraz z akompaniującym mi Sławomir Bronk – dyrektor
przy pozytywie szkatulnym i organach Marcinem Armańskim 
(Świdnica). Jako śpiewak – kontratenor, w szczególny sposób 
predestynowany jestem do wykonawstwa muzyki dawnej, dlatego
w programie naszego koncertu usłyszeć można było wybrane psalmy
z Melodii na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki, do przekładu 
tekstowego Jana Kochanowskiego. Wykonałem także kilka 
nostalgicznych w treści i muzycznej konstrukcji pieśni kompozytora 
czasów elżbietańskiej Anglii, Johna Dowlanda, a koncert 
zakończyliśmy prezentacją pieśni Johanna Sebastiana Bacha. 

Finał w całości należał do Chóru Kameralnego 
DISCANTUS. Chórzystki do ostatniej chwili, u krawcowej szyły 
swoje nowe stroje, po to, by ukazać się w pełnej krasie naszej zacnej 

Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach, 
informuje o przyjmowaniu słuchaczy do klasy I na rok szkolny 
2013/14. Ofertę kierujemy do pełnoletnich absolwentów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych. Nauka jest 
bezpłatna i odbywa się przez internet.  Naszą siedzibą jest
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. Więcej informacji na 
stronie www.zlp-sierakowice.pl oraz pod numerem telefonu
58 681 62 34.

Atom String Quartet

Chór Discantus
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Opowiadanie 
Terapia grupowa

Od nowego roku pani Malwina Grupa milczała współczująco, co już piąty raz. Usiadła na ławce i jak zwykle 
zdecydowała się odejść na zasłużony urlop dla wyraźnie w takich razach podnosiło panią Elę nerwowo machała nogą. Grupa przypatrywała 
poratowania zdrowia. Doktor N., specjalista na duchu. się jej ukradkiem. Półgłosem wymieniano 
chorób nerwowych, nie widział przeszkód, by Stałym spacerowiczem był też uwagi.
udzielić go tej dzielnej kobiecie, piastującej od ksiądz, który w wieku czterdziestu lat – Nerwica – podejrzewał inżynier.
piętnastu lat funkcję dyrektora szkoły. A wia- przeżywał kryzys wieku średniego i musiał na Wtem dziewczyna przestała ma-
domo, jak stresogennym miejscem jest w dzi- nowo przewartościować sobie niektóre chać nogą, wyjęła z kieszeni chusteczkę
siejszych czasach szkoła. Doktor N. nie tyle aspekty życia. Doktor N. zastanawiał się i kryjąc w niej twarz  wybuchła płaczem.
miał na myśli niesforną młodzież, co roz- nawet w jego przypadku nad terapią – I depresja… – przypuszczała pani 
budowaną machinę biurokracji. indywidualną, ale wiedziony intuicją lekarską  Ela.

Pani Malwina wyjawiła lekarzowi, zdecydował się na terapię grupową i zalecił – Mój Boże, jaki ciężki krzyż mają 
że kontrola kuratoryjna, jaka odbyła się mu obowiązkowe spacery po parku miejskim. niektórzy! – zawołał poruszony ksiądz. – Ale 
jesienią ubiegłego roku, nadszarpnęła Była to trafna decyzja. Towarzyst- cóż się mogło stać? Taka młoda! 
poważnie jej i tak już zszarpane nerwy wo ludzi doświadczonych przez życie, – Może złamane serce? – zgady-
i przelała czarę wytrzymałości. Zaczęła jej a jednak usiłujących sobie w nim radzić, wała pani Iwona.
dokuczać bezsenność, a gdy udawało się jej dobrze działało na księdza, a przy tym mógł on – A może nadmiar nauki? Słyszałem 
zasnąć, męczyły ją koszmary. W dzień była czuć się potrzebny, udzielając im wszystkim – mówił inżynier – że doktor N. po ukończeniu 
płaczliwa i nieraz za zamkniętymi drzwiami duchowej pociechy. swoich ciężkich studiów też popadł w kryzys 
swojego gabinetu pochlipywała w chusteczkę Panią Iwonę natomiast przerosły nerwowy, z którego sam się wyleczył.
zamiast uzupełniać szkolną dokumentację. problemy małżeńskie i rodzinne. – Nauka nie poszła w las – 

No cóż, doktor N. nie żałował Grupa sprawowała też ważną skwitowała pani Malwina. – Doktor N. 
wyboru specjalizacji. W dzisiejszych czasach, funkcję kontrolną, z czego zdawał sobie pomógł już wielu osobom.
gdy człowiek jest poddany presji tylu różnych sprawę doktor N. Ilekroć bowiem u kogoś – Proszę państwa, już niedługo 
czynników, zgłaszało się do niego wiele osób nasilały się nerwowe tiki lub płaczliwość, wszystkiego się dowiemy – zauważył rze-
na skraju wytrzymałości, a on wszystkim im indagowany przez grupę  przyznawał się do czowo inżynier. – Sama nam powie.
służył pomocą. Dawało mu to niekłamaną zaniedbania kuracji lekowej i pod presją tejże – Biedactwo! – użaliła się pani Ela, 
satysfakcję zawodową. grupy wracał do dawek przepisanych przez patrząc na zalewającą się łzami dziewczynę.

Oprócz leków medyk zalecił pac- medyka. – Mój Boże! – westchnął ksiądz.
jentce codzienne obowiązkowe spacery po Od jakiegoś czasu w parku zaczęła 
parku miejskim. pojawiać się młoda dziewczyna. Dziś przyszła 

Już po tygodniu przechadzek pani 
Malwina zorientowała się, że park jest 
miejscem systematycznego gromadzenia się 
kilkuosobowej grupy kobiet i mężczyzn. 
Okazało się wkrótce, że wszyscy ci ludzie to 
podopieczni doktora N., którym poradził 
codzienne spacery. Z otwartym sercem 
przyjęli ją do swego grona.

Pacjenci z lubością oddawali się 
roztrząsaniu swoich problemów, zachwyceni, 
że mają tak wiernych słuchaczy. 

I tak na przykład inżynier Maliński, 
szef dużej placówki:

– Miałem dwie kontrole w jednym 
roku! – wyznawał drżącym głosem po raz nie 
wiadomo który, nie mogąc uwolnić się z ob-
sesji przykrych wspomnień. – Dwie! – wołał. 
– Najpierw jedną, po której przytrafił mi się tik 
nerwowy w postaci drgającej powieki.
A później spotkałem przypadkiem wojewodę 
(był przejazdem w naszym miasteczku). 
Patrzy mi prosto w oczy – a mnie drga 
powieka! Od razu pomyślał, że mam coś na 
sumieniu. W krótkim czasie miałem kolejną 
kontrolę. Drugą w tym samym roku! – 
podkreślił i głos mu zadrżał. Odwrócił głowę. 
– Państwo wybaczą.

Pani Ela była właścicielką kwia-
ciarni z długą tradycją (założyła ją jej 
prababka).

– Kocham swoją pracę – mówiła. – 
Kocham kwiaty, uwielbiam robić bukiety 
ślubne i pogrzebowe wieńce… I nie żyło mi 
się źle. Bo kiedy człowiek robi to, co lubi… 
Ale kiedy w miasteczku otwarto dwudziestą 
piątą kwiaciarnię – nerwy nie wytrzymały! 
Rozumieją państwo. – Wyciągnęła z kieszeni 
chusteczkę, bo emocje były zbyt wielkie.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Zespołu Szkół w Gowidlinie 
składają serdeczne podziękowania:

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o.Sierakowice,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach,
Kołu Łowieckiemu nr 22 KULIK w Gdańsku,
Właścicielowi Przedsiębiorstwa ELWOZ w Szklanej,
Firmie Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Piekarni GRAHAM w Sierakowicach,
Przetwórstwu Mięsnemu LIS w Sierakowicach,
Marketowi KASIA w Gowidlinie,
Kwiaciarni WOEMI w Gowidlinie,
Panu Jackowi Driwa z Chojnej,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
oraz Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Gowidlinie

za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe przy organizowaniu imprez, 
uroczystości i wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2012/2013.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,

tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany,

obdarowany tym, co ten drugi
przyjmuje z miłością”

/Jan Paweł II/

Jan K.

08 (277) sierpień 2013
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie górskim
Tomasz Rzeszutek brązowym medalistą Polski

Tomasz Rzeszutek z Sierakowic, junior młodszy Baszty 
Bytów, wywalczył brązowy medal w finałowym wyścigu MTB 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sławnie k. Opoczna (woj. 
łódzkie). Impreza odbyła się w dniach 20-21 lipca. 

Awans do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
będącej mistrzostwami Polski dla zawodników w wieku 15-16 lat, 
wywalczyło 4 podopiecznych trenera Tomasza Natkańca: Zofia 
Rzeszutek, Tomasz Rzeszutek, Błażej Wiloch i Krystian Kulas. 
Największe nadzieje na czołowe lokaty wiązano z rodzeństwem 
Rzeszutków, aktualnych brązowych medalistów mistrzostw Polski
w kolarstwie przełajowym, którzy w rankingu Polskiego Związku 
Kolarskiego byli klasyfikowani w pierwszej szóstce juniorów 
młodszych. Bytowiacy pojechali do Sławna w składzie kadry 
wojewódzkiej 4 dni wcześniej, aby zapoznać się z tajnikami bardzo 
trudnej technicznie trasy, zawierającej m.in. karkołomne skalne zjazdy, 
usypane zeskoki, piaszczyste podbiegi i długie strome podjazdy. 

Tomasz, ustawiony w pierwszym szeregu, na trasę wjechał
w ścisłej czołówce. Zaraz po starcie dołączył do niekwestionowanego 
faworyta z miejscowego klubu, lidera rankingu -  Marcelego Bogus-

– Łykała rywalki w oczach, ale zabrakło czasu na zbliżenie się 
ławskiego, a gdy ten w połowie pierwszej rundy (do przejechania były 

do ścisłej czołówki. Pokazała, że gdyby nie defekt, byłaby w strefie 
cztery 3,9-kilometrowe pętle) zaczął samotnie prowadzić, tasował się na 

medalowej – mówi z niedosytem T. Natkaniec. 
2-3 pozycji z Filipem Heltą z Jamy Wałbrzych. Kiedy na finiszowym 

Następnego dnia, 21 lipca, w Sławnie była okazja do 
okrążeniu 15-latek z Sierakowic zyskał kilkanaście metrów przewagi, 

rewanżów w ogólnopolskim wyścigu Sandstone MTB Race, w którym 
wydawało się, że zmierza po srebrny medal. Niestety, na odcinku

wystartowali także juniorzy Baszty: Kamil Małecki i Piotr Rzeszutek. 
z hopkami upadł i w rezultacie przyjechał na metę na 3 pozycji. 

Zofia Rzeszutek była trzecia wśród juniorek młodszych, a jej starszy 
– Miałem plan wjechać na trasę na pierwszej pozycji i potem 

brat Piotr triumfował w gronie juniorów, pokonując całą krajową 
powalczyć z Marcelim. Gdy po kilkuset metrach  rozerwaliśmy

czołówkę z mistrzem Polski Łukaszem Winiarskim włącznie. I tym 
40-osobową stawkę, a on jednak okazał się za mocny, szukałem sposobu 

razem pech nie odstępował podopiecznych T. Natkańca – na jednym
na jak najwcześniejsze oderwanie się od Helty, ale nie było to łatwe – 

z podjazdów, na ostatnim okrążeniu, łańcuch urwali jadący na 3 pozycji 
opowiadał za metą trochę niepocieszony T. Rzeszutek, który do 

Tomasz Rzeszutek i K. Małecki (prowadził razem z Piotrkiem) – obaj 
brązowego medalu z tegorocznych przełajowych mistrzostw Polski 

dobiegli do mety zajmując 4 lokaty.
dołożył kolejny krążek.

W tegorocznym sezonie rodzeństwo Rzeszutków odnosiło 
Natomiast pechowo zakończyła jazdę po medal Zofia 

sukcesy także we wcześniejszych zawodach. Cała trójka sierakowiczan 
Rzeszutek, która jako pierwsza z bytowskiej ekipy stanęła w szranki. 

stanęła w Bytowie na podium 15 czerwca w prestiżowej imprezie 
Jechała na medalowej pozycji, ale po przejechaniu ok. kilometra zaczął 

Czesława Langa, jaką jest Skandia Mataon MTB. Tomasz triumfował
się dramat 16-latki z Sierakowic, na kamienistym zjeździe jednocześnie 

w ponad 300-osobowej stawce na dystansie mini, Zosia była najszybsza 
przebiła dwa koła. Zanim przebiegła z rowerem następny kilometr do 

w gronie kobiet, a Piotrek wygrał wśród zawodników do 19 lat.
boksu technicznego, spadła na ostatnią pozycję. Po zmianie kół ruszyła 
w szaleńczy pościg, który ukończyła na 9. Miejscu, zdobywając 3 pkt. Kazimierz Kwidziński, prezes MLKS Baszta Bytów
krajowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Foto: nadesłane

Tomasz Rzeszutek

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego 
Regaty o Puchar Starosty Kartuskiego

W dniach 13 i 14 lipca na Jeziorze Gowidlińskim odbyły się Sportowy FLOREK z Sierakowic) oraz Gminny Ośrodek Kultury
Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego o Puchar Starosty w Sierakowicach. Wyścigi łodzi, zorganizowane zgodnie z zawia-
Kartuskiego. Organizatorem regat były kluby sportowe (Uczniowski domieniem o regatach i instrukcją żeglugi, oceniała komisja w składzie: 
Klub Sportowy WIKING z Kamienicy Królewskiej, Uczniowski Klub Ryszard Piasecki, Lechosław Borkowski i Anna Piasecka.  

Puchar Starosty Kartuskiego dla najszybszego jachtu regat
w wyścigu australijskim otrzymała załoga łodzi OMEGA 4876
w składzie: Dominik Krause, Natalia Bigus i Szymon Lejk z UKS 
WIKING w Kamienicy Królewskiej. Najmłodszym uczestnikiem regat 
był Filip Jarosiewicz z UKS LAMEL Kartuzy. W klasyfikacji 
zespołowej zwyciężył Uczniowski Klub Sportowy WIKING 
Kamienica Królewska przed UKŻ LAMEL Kartuzy i UKS FLOREK 
Sierakowice.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej klasie jachtu 
otrzymali puchary. Każdy uczestnik otrzymał upominek ufundowany 
przez Firmę OCEAN SAILS z Kamienicy Królewskiej oraz mapę 
Gminy Sierakowice od Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 
Dla wszystkich żeglarzy i gości Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach ufundował pierwszego dnia żurek z białą kiełbaską,
a drugiego dnia bigos oraz kawę, herbatę i zimne napoje. Drożdżówki 
ufundowała Piekarnia KRÓLEWICZANKA z Kamienicy Królewskiej.

Tekst i foto: nadesłane
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W pierwszych powiatowych Bieg 1000 m – I miejsce Sylwia 
eliminacjach indywidualnych biegów Bulczak, 
przełajowych w Reskowie III miejsce w ka- Bieg 300 m – III miejsce Karolina 
tegorii Chłopcy Szkoła Podstawowa zajął Grot,
Kamil Grot, natomiast w kategorii Dziewczęta Pchnięcie kulą – I miejsce Alicja 
Gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Natalia Nowicka, 
Bulczak, czwarte – Sylwia Bulczak, Bieg 100 m – IV miejsce Aleksandra 
a piąte – Karolina Grot. Bronk, 

Sztafeta dziewcząt 4x100 m. -
I miejsce: Natalia Bulczak, Sylwia Bulczak, 
Karolina Grot, Aleksandra Bronk. 

Gimnazjada Wojewódzka Słupsk
Najlepsi zawodnicy zakwalifi-

W IV Biegach Przełajowych w Lini kowali się do turnieju wojewódzkiego. 
uczniowie Zespołu Szkół w Tuchlinie zajęli Bieg 600 m: VI miejsce Natalia 
następujące lokaty: Bulczak,

kategoria chłopców 2003-2005 – Bieg 1000 m: VI miejsce Sylwia 
I miejsce Szymon Wolski; Bulczak. 

kategoria dziewcząt 2000-2002 –
V miejsce Patrycja Król; Grand Prix Lębork 2012/2013

kategoria chłopców 2000 – 2002 – Szkoła z Tuchlina uczestniczyła
I miejsce Kamil Grot; w kolejnych pięciu biegach zorganizowanych 

kategoria młodziczek 1997-1999 – przez CSiR Lębork na miejskim stadionie 
I miejsce Natalia Bulczak, III miejsce Sylwia sportowym. W ogólnej klasyfikacji szkół 
Bulczak, IV miejsce Karolina Grot. podstawowych naszym uczniom udało się 

osiągnąć I miejsce. 
Podczas V Biegów Papieskich

w Mściszewicach Kamil Grot zajął I miejsce
w kategorii szkół podstawowych, natomiast
w kategorii gimnazjów I miejsce zajęła 
Karolina Grot, a III – Julia Bronk.

W maju tego roku odbyły się
w Somoninie eliminacje powiatowe 
młodzieży gimnazjalnej w konkurencjach 

II Wojewódzkie Biegi Przełajowe lekkoatletycznych. Szkoła w Tuchlinie, mimo 
w Człuchowie – w zawodach udział wzięli tak małej liczby uczniów, pokazała się na 
najlepsi zawodnicy z całego województwa zawodach bardzo pozytywnie zajmując 
pomorskiego. W biegach startowało wiele kolejno:
reprezentantek Polski grup młodzieżowych Bieg 400 m – II miejsce Adrian 
i juniorskich z poszczególnych kategorii Klejna
wiekowych. Z naszej szkoły najlepiej pobiegł Bieg 600 m – I miejsce Natalia 
Kamil Grot, który zajął 13 miejsce (szkoła Bulczak 
podstawowa) oraz Natalia Bulczak – 6 miejsce 
(gimnazjum). 

Organizowane w Sierakowicach 
Igrzyska Dzieci i Młodzieży były w tym roku 
dla szkoły w Tuchlinie bardzo udane, 
ponieważ po bardzo ciężkiej walce w kategorii 
Szkół Podstawowych dzieci zajęły III miejsce, 
natomiast w kategorii Gimnazjum udało się 
szkole zwyciężyć w ogólnej klasyfikacji. 

Nagrodę indywidualną dla najbar-
dziej wszechstronnej zawodniczki w kategorii  
gimnazjum otrzymała Natalia Bulczak

.

Kolejne osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie

Artur Formela

08 (277) sierpień 2013
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Obóz sportowy juniorów GKS
W dniach od 7 do 12 lipca zawodnicy Gminnego Klubu 

Sportowego Sierakowice, rocznik 1999/2000 oraz młodsi z rocznika 
2002, przebywali na obozie sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi 
Przywidzkiej. Do organizacji obozu mogło dojść dzięki zbiórkom 
pieniędzy, jakie przeprowadzili zawodnicy wraz z rodzicami w roku 
ubiegłym oraz pomocy Gminy Sierakowice i Pana Wójta Tadeusza 
Kobieli. 

Chłopcy na brak zajęć nie mogli narzekać. Podczas obozu 
przeprowadzono treningi pod okiem trenera zespołu juniorskiego 
Mariana Wnuk-Lipińskiego, który do współpracy zaprosił trenera 
Olimpico Malbork, pana Jerzego Wnuk-Lipińskiego. Trener Olimpico 
ma na swoim koncie wicemistrzostwo Polski kobiet do lat 14 oraz liczne 
sukcesy kadr pomorskich dziewcząt i klubu Olimpico Malbork. 

Pomiędzy zajęciami sportowymi organizator obozu, pan 
Grzegorz Stanisławski -  właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego 
AGROTUR, zapewniał rywalizację w innych dyscyplinach, np. 
łucznictwo, tor przeszkód komandos. W ostatnim dniu obozu pan 

odnieśli wysokie zwycięstwo. Po meczu juniorów rozegrano w formie 
Stanisławski oprowadzał nas po Muzeum Piłki Nożnej, pokazywał

zabawowej mecz pomiędzy trenerami.
i opowiadał o swojej bogatej ekspozycji. Sztab trenerski, a też i sami 

Bardzo dziękuję trenerowi Jerzemu za czas poświęcony 
zawodnicy wynieśli duży bagaż doświadczeń, nie tylko sportowych. Na 

naszemu zespołowi i przekazanie cennych wskazówek. Ogromne 
koniec rozegrany został sparing z drugim zespołem przebywającym na 

podziękowania kieruję do Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza 
tym samym obozie – Pomorzaninem  Toruń. Sparing był bardzo 

Kobieli, bez pomocy którego obóz nie byłby możliwy.
emocjonujący i w ogólnym rozrachunku to zawodnicy z Sierakowic 

Trener zespołu Marian Wnuk-Lipiński 

Międzynarodowy sparing GKS SIERAKOWICE – BAŁTIKA KALININGRAD
W środowe popołudnie 24 lipca GKS Sierakowice rocznik strzelił na 1:2. W ostatnich minutach meczu do bramki GKS 

1999/2000 rozegrał międzynarodowy sparing z Bałtiką Kaliningrad Sierakowice wszedł najmłodszy zawodnik (rocznik 2001), pomocnik 
rocznik 1998. Goście z Kaliningradu poprosili nasz zespół o sparing rosyjski ten fakt wykorzystał i mocnym strzałem z 25 metrów umieścił 
w ramach przygotowań do turnieju w Petersburgu. Zawodnicy z Rosji piłkę w bramce, co dało wynik 1:3. Ostatnia minuta meczu mogła 
odbyli trzy sparingi z GOSRIT Luzino1999 - wygrywając 13:0, zmniejszyć porażkę, lecz po pięknej wymianie podań pomocnik 
z GOSRIT Luzino junior A czyli 1996  - przegrywając 1:3 oraz Sierakowic chybił z piątego metra.
z KS Kamienica Królewska rocznik 1997/1998, grający na co dzień Bardzo dobre wrażenie zostawiliśmy w oczach i umys-
w starszym roczniku 1996 - remisując 1:1. łach Rosjan, chwalili nasze piękne kaszubskie okolice oraz grę

Nasz młody zespół w takiej sytuacji wyglądał blado, ale, jak i wyszkolenie naszych zawodników.
pokazał wynik końcowy, wcale łatwo skóry nie sprzedali, bo zakończyli Skład zespołu z Sierakowic: Adrian Staniszewski, Radosław 
1:3 dla Bałtiki. Do meczu nasz zespół przystąpił bardzo Wnuk-Lipiński, Robert Kuczkowski, Tomasz Tandek, Maciej Lis, Artur 
zdeterminowany. W początkowej fazie oddaliśmy dwa strzały w stronę Chabowski, Jakub Różnicki, Kacper Paninski, Szymon Marszałkowski, 
bramki. Zespół z Kaliningradu dochodził do linii 16 metra, a tam nasi Cezary Syldatk, Daniel Labuda, Krzysztof Dampc, Oliwier Okroj. 
obrońcy radzili sobie tego dnia doskonale. Po małym nieporozumieniu Gościnnie w naszym zespole wystąpili: Seweryn Stencel oraz Patryk 
w środku obrony zawodnik z Kaliningradu zdobył pierwszą bramkę. Breza. 
GKS nie został dłużny – po wysokim pressingu, jaki zastosowali, 
obrońca z Rosji źle podał do bramkarza i było 1:1. Po przerwie GKS 
mógł podwyższyć wynik, lecz strzał Krzysztofa Dampca przeszedł 
kilka centymetrów obok bramki. Gra w drugiej połowie była 
wyrównana, lecz po wymianie ciosów szybki napastnik Kaliningradu 

Marian Wnuk-Lipiński

Zapraszamy na Mały Festiwal Integracji 
„Ty i ja” Sierakowice 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sierakowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach

zapraszają:

dnia 4 września 2013. (Środa) godz. 12.00
Sierakowice, ul. Ks. Łosińskiego 1, siedziba SPON
projekcja filmu „Cyrk motyli”, reż. Joshua Weigel
U szczytu wielkiego kryzysu showman z renomowanego cyrku prowadzi 
swoją trupę przez zdewastowaną amerykańską prowincję. Podczas 
podróży spotyka Will’a, człowieka bez kończyn. Cyrkowcy inspirują 
bohatera i dają siłę do działania. Will staje się samodzielny, a 
momentem zwrotnym w jego życiu jest chwila, kiedy odnajduje sens 
życia i odzyskuje wiarę w siebie.

dnia 6 września 2013 r.(piątek) godz. 18.30
Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach, 
ul.. Ks. Łosińskiego 1B

W programie:
- Projekcja filmu „Droga do zrozumienia”, reż. Marcin Kondraciuk
Trójka niepełnosprawnych przyjaciół postanawia wyruszyć do losowo 
wybranej wioski na północy Polski. Ich wyprawa jest tak samo 
nietypowa, jak ich wzajemne relacje. Barwna przygoda z lekką nutą 
humoru ukaże prawdę na samym końcu drogi bohaterów.

- Koncert Renaty Galik - bardzo utalentowanej i wrażliwej osoby, która 
pisze wiersze, teksty piosenek i komponuje muzykę. Ujmuje ona 
napotkane osoby pogodą ducha i radością życia. Swoją twórczością 
sprawia, że świat wokół nas staje się piękniejszy i lepszy. Bijący od niej 
optymizm jest zaraźliwy. Należy wspomnieć o tym, że jest laureatką 
wielu konkursów wokalnych. Na swoim koncie ma także wydany tomik 
wierszy.
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Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego

W dniach 30 i 31 lipca na obiekcie Orlik w Sierakowicach odbył 
się Wakacyjny turniej tenisa ziemnego. Pierwszego dnia zmagań w szranki 
stanęły panie, walka trwała do samego końca. Zabawy było co niemiara, 
pogoda dopisywała, to i humory były dobre. W zeszłorocznej edycji niestety 
nie było chętnych kobiet do gry, a i pogoda nie sprzyjała. Pierwsze miejsce 

w kategorii kobiet zajęła Anna Woźniak, drugie Anna Marszałkowska,
a trzecie Justyna Wnuk-Lipińska. W drugim dniu do gry przystąpili 
panowie, i tu trzeba podkreślić, że poziom tegorocznych rozgrywek był 
wyższy od ubiegłorocznego. Pierwsze miejsce, jak i w roku ubiegłym, zajął 

Michał Woźniak, drugie Michał Warmowski, a trzecie Marcin 
Chocholewski. Wszystkim uczestnikom za sportową walkę i dużą dawkę 
humoru bardzo dziękuje.

Animator

Zajęcia dodatkowe:Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

  - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

  - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

08 (277) sierpień 2013
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Podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2012/2013 drużyn piłkarskich GKS Sierakowice

W dniu 15 czerwca zakończyły się z których 1 zremisowała, 4 wygrała i aż 10 słabych występów drużyny nie było od wielu 
rozgrywki ligi piłki nożnej rundy wiosennej przegrała. W meczach tych zespół strzelił 13 lat. Na taki stan rzeczy miało wpływ wiele 
sezonu 2012/2013 na szczeblu wojewódz- bramek, a 36 stracił; w rundzie wiosennej czynników, począwszy od środków 
kim. W rozgrywkach wzięły udział trzy zdobył 13 punktów, a w rozgrywkach całego finansowych, poprzez odejście kliku 
drużyny piłkarskie GKS Sierakowice: jedna sezonu 2012/2013 łącznie tylko 31 punktów, podstawowych zawodników (m.in. bram-
drużyna seniorska, grająca w rozgrywkach co pozwoliło drużynie zająć odległą 14 lokatę karza - z przyczyn osobistych). Jego miejsce 
ligi okręgowej oraz dwie juniorskie - junior C w tabeli. zajął młody wychowanek naszego klubu, 
rocznik 1999/2000 i junior D rocznik Zgodnie z obowiązującym regula- który mimo dobrych występów nie ustrzegł 
2002/2003. minem zespół z Sierakowic wywalczył się wielu błędów związanych z bra-

W najwyższej klasie rozgrywko- w ostatnich meczach utrzymanie w lidze. kiem doświadczenia w rozgrywkach tej 
wej wziął udział zespół GKS BS Sierakowi- Niestety spadek wielu drużyn z wyższych klasy. 
ce, występujący w lidze okręgowej. Drużyna klas rozgrywkowych spowodował również Kolejnym ważnym powodem 
ta rozegrała w rundzie wiosennej 15 meczy, spadek naszego zespołu do Klasy „A”. Tak słabej gry naszej ekipy było niewielkie 

zaangażowanie,  zwłaszcza części tzw. 
„miejscowych piłkarzy”, w zajęciach 
treningowo – meczowych okresu przygo-
towawczego, co miało bezpośredni wpływ na 
ich słabe występy w sezonie rozgrywkowym. 
Na sześć kolejek przed zakończeniem 
rozgrywek, z uwagi na uzyskane wyniki, 
rezygnację z prowadzenia zespołu złożył 
trener Ireneusz Zarach, a jego obowiązki 
przejął grający trener Bartosz Kultys.
W miejscu tym obu Panom zarząd klubu 
składa serdeczne podziękowanie za zaanga-
żowanie i dobrą współpracę. 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązki 
pierwszego trenera zespołu GKS BS Siera-
kowice przejął Pan Marcin Ratke, trener 
prowadzący poprzednio przez kilka lat
z dobrymi wynikami II zespół Cartusii. 
Życzymy Panu trenerowi dobrej współpracy
z drużyną i szybkiego awansu do Klasy 
Okręgowej. 

Kolejnymi zespołami GKS Siera-
kowice, biorącym udział w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej rundy wiosennej sezonu 
2012/2013 są dwie drużyny juniorskie: 
Junior C rocznik 1999/2000 oraz Junior E 
rocznik 2002/2003, trenowane przez pana 
Mariana Wnuk-Lipińskiego. 

Pierwszy zespół, Junior C, w run-
dzie wiosennej sezonu 2012/2013 rozegrał 13 
spotkań, z których 4 przegrał, 4 zremisował
i 5 wygrał. W rundzie wiosennej łącznie 
drużyna zdobyła 19 punktów, a w całej 
rundzie aż 47, co dało jej ostatecznie dobre 5 
miejsce w tabeli na 14 drużyn biorących 
udział w rozgrywkach tej ligi. Cieszą dobre 
wyniki tej drużyny. Dają  nadzieję, że w nie-
długim czasie większość młodych zawodni-
ków, wychowanków naszego klubu, uzupełni 
skład pierwszej drużyny seniorskiej.  

Skład zespołu: Adrian Stani-
szewski, Radosław Wnuk-Lipiński, Lis 
Maciej, Robert Kuczkowski, Jakub Goi-
towski, Kamil Drewniak, Kacper Paninski, 
Damian Wojda, Jakub Różnicki, Sebastian 
Wenta, Artur Chabowski, Szymon Marszał-
kowski, Szymon Gojtowski, Krzysztof 
Dampc, Daniel Labuda, Krzysztof Labuda, 
Cezary Syldatk, Oliwier Okroj, Ignacy 
Wolski, Tomasz Tandek, Jakub Bobkowski.

Skład Drużyny GKS BS Sierakowice 
Górny rząd od lewej: Waldemar Formela – kierownik drużyny, Seweryn Stencel, Wojciech Mierski, 
Daniel Malek, Karol Sychta, Damian Nikel, Bartosz Kultys, Rafał Gliszczyński, Krystian 
Gilmajster, Mateusz Studziński; dolny rząd od lewej: Bogdan Deik, Dawid Bulczak, Szymon 

V liga - grupa Gdańsk I - sezon 2012/2013

m... Drużyna m. pkt zw. rem. por. bramki

1. Wikęd/GOSRiT Luzino 30 76 24 4 2 94-25

2. Amator Kiełpino 30 66 20 6 4 72-35

3. Olimpia Osowa 30 48 15 3 12 52-45

4. Orzeł Trąbki Wielkie 30 47 13 8 9 45-36

5. Stolem Gniewino 30 46 13 7 10 53-34

6. Czarni Pruszcz Gd. 30 44 13 5 12 51-47

7. Cartusia II Kartuzy 30 43 12 7 11 64-62

8. Korona Żelistrzewo 30 42 11 9 10 49-45

9. GKS Kowale 30 40 12 4 14 57-62

10. Jaguar Gdańsk 30 40 12 4 14 40-46

11. Gedania Gdańsk 30 38 10 8 12 59-68

12. Start Mrzezino 30 38 11 5 14 44-67

13. Sporting Leźno 30 33 9 6 15 46-57

14. GKS Sierakowice 30 31 9 4 17 29-56

15. Motława Suchy Dąb 30 29 9 2 19 43-73

16. Gryf II Wejherowo 30 17 5 2 23 42-82
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Ostatnią drużyną GKS Sierakowice 
jest zespół Junior E rocznik 2002/2003, który 
brał udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej 
w obowiązującym systemie rozgrywek 
turniejowych. Drużyna w sezonie 2012/2013 
wzięła udział łącznie w 10 jednodniowych 
turniejach, z udziałem pięciu drużyn powiatu 
kartuskiego. Ostatecznie zespół zajął
2 miejsce,  rozgrywając 32 mecze, w których 
zdobył 55 punktów, strzelił 46 bramek i stracił 
25.

Skład drużyny: Piotr Zender, Karol 
Skorowski, Karol Wnuk-Lipiński, Tomasz 
Garski, Klaudiusz Wittbrot, Łukasz Bednarek, 
Daniel Cyman, Eryk Formela, Patryk Gniba, 
Karol Massowa, Kordian Mielewczyk, Piotr 
Pobłocki, Jakub Choszcz, Orfeusz Myszk, 
Maksymilian Wolski, Remigiusz Klejsa.

Zgodnie z decyzją Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej w Gdańsku z dnia 
30.07.2013 roku zespół seniorów Gminnego 
Klubu Sportowego w Sierakowicach pozostał 
w rozgrywkach Klasy Okręgowej grupy I
z uwagi na wycofanie się z rozgrywek drużyny 
Korona Żelistrzewo.

Waldemar Formela

Komunikat GKS Sierakowice

Od marca 2013 roku prowadzone są 
zajęcia kolejnej drużyny juniorskiej chłopców 
GKS Sierakowice rocznik 2004/2005 
trenowanej przez  Waldemara Formelę. 
Wszystkich chłopców, chętnych do uprawia-
nia tej dyscypliny sportu, zapraszamy na 
zajęcia we wtorki i piątki w godz.: 16.30 – 
18.15. W przypadku pytań proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem 669 320 340.

Waldemar Formela

V liga - grupa Gdańsk I - sezon 2012/2013

m... Drużyna m. pkt zw. rem. por. bramki

1. Potok Pszczółki 26 66 21 3 2 126-24

2. Borowiak Czersk 26 65 21 2 3 142-37

3. Grom Leśno 26 59 19 2 5 148-32

4. Gwiazda Karsin 25 52 17 1 7 77-35

5. GKS Sierakowice 26 47 14 5 7 108-54

6. Radunia Stężyca 26 46 14 4 8 97-60

7. GKS Przodkowo 26 42 14 0 12 98-49

8. GKS Kolbudy 26 40 12 4 10 89-56

9. Orzeł Trąbki Wielkie 25 37 11 4 10 79-67

10. Wda Czarna Woda 26 33 10 3 13 42-53

11. Kaszubia Kościerzyna 26 18 6 0 20 62-105

12. KS Grabowo 26 14 4 2 20 43-136

13. Wda Lipusz 26 9 3 0 23 46-189

14. Fosfory Wiślinka 26 0 0 0 26 16-2

m... Drużyna m. pkt zw. rem. por. bramki

1. Cartusia II Kartuzy 32 62 18 8 6 67-39

2. GKS Sierakowice 32 55 15 10 7 46-25

3. Jedyneczka Kartuzy 32 47 12 11 9 44-26

4. GKS Przodkowo 32 45 12 9 11 35-37

5. Cartusia Kartuzy 32 10 2 4 26 23-88

Tabela końcowa Junior E rocznik 2002/2003

08 (277) sierpień 2013
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Ogłoszenia drobne

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
  
ź15 lipca 2013 
ź19 sierpnia 2013 
ź16 września 2013 
ź21 października 2013 
ź18 listopada 2013 
ź16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
źSierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

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

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

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

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 14.00 – 21.00
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak
tel. 609 180 881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609 180 881
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:
30 sierpnia,
27 września,
25 października, 
29 listopada,
20 grudnia*
*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 
w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po telefonicznym 
uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Mam do wynajęcia, od 1 września, mieszkanie 
dwupokojowe w centrum Sierakowic, tel. 609 888 036 
lub 601 686 617

Tel. 881 776 157Tel. 881 776 157.pl.pl

WYNAJEMWYNAJEM

SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
RĘBAKÓWRĘBAKÓW

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

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
źGminna 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)
źPunkt 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
źGrupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
źGrupa 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).
źPorady 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:
30.08.2013
27.09.2013
25.10.2013
29.11.2013
20.12.2013*
*w 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




