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Harmonogram zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich

Data Godzina Sołectwo Lokal

24.02.2015
24.02.2015

17.00
19.00

Bukowo
Paczewo

u sołtysa
świetlica wiejska 

27.02.2015
27.02.2015

15.45
19.00

Kamienica Królewska 
Karczewko

Zespół Szkół Kamienica Królewska
u sołtysa

04.03.2015
04.03.2015

17.00
19.00

Bącka Huta 
Mojusz

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szopa
Szkoła Podstawowa

05.03.2015
05.03.2015

17.00
19.00

Tuchlino
Puzdrowo

Zespół Szkół Tuchlino
Szkoła Podstawowa Puzdrowo

06.03.2015
06.03.2015

17.00
19.00

Łyśniewo Sierakowickie
Kowale 

Szkoła Podstawowa Łyśniewo S.
u sołtysa 

10.03.2015
10.03.2015

17.00
19.00

Pałubice 
Załakowo

u sołtysa
Szkoła Podstawowa Załakowo

11.03.2015
11.03.2015

17.00
19.00

Borowy Las
Gowidlino

u sołtysa
Zespól Szkół Gowidlino

13.03.2015
13.03.2015

18.00
19.30

Mrozy
Szklana

u sołtysa
świetlica wiejska

17.03.2015
17.03.2015

17.00
19.00

Leszczynki 
Sierakowska Huta

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy
Szkoła Podstawowa Jelonko

18.03.2015
18.03.2015

17.00
19.00

Długi Kierz
Nowa Ameryka

Szkoła Podstawowa Lisie Jamy
Szkoła Podstawowa Jelonko

19.03.2015
19.03.2015

17.00
19.00

Smolniki
Stara Huta 

Zespół Szkół Gowidlino
u sołtysa

Państwu Irenie i Wojciechowi Kulwikowskim
najszczersze wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Teściowej i Matki
składają pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
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27 stycznia 2015 r. radni uchwalili budżet na bieżący rok. ź  zakupy inwestycyjne – 30.000 zł;
Dochody ustalono na poziomie 77.892.287 zł, a wydatki 78.252.287 zł. ź  modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie – 100.000 zł;
Deficyt wynoszący 360 tys. zł zostanie sfinansowany przychodami ź  zakupy inwestycyjne dla OSP – 45.000 zł;
pochodzącymi z wolnych środków. ź  rezerwa inwestycyjna – 215.000 zł;

Na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano w tegorocz- ź  budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lisich Ja-
nym budżecie kwotę w wysokości 16.630.780 zł, z tego środki własne to mach – 1.060.000 zł (do tej kwoty należy dodać 300.000 zł, jakie 
10.578.150 zł. Dodatkowo na jedną z inwestycji zostanie zaciągnięty sierakowicki samorząd otrzymał na ten cel z Funduszu Rozwoju Kultury 
kredyt w wysokości 2 mln zł. Jak poinformował wójt Tadeusz Kobiela - Fizycznej);
kwota przeznaczona na inwestycje stanowi 21,25 procent budżetu. ź  rozbudowa szkoły podstawowej w Sierakowicach (nadbudowa 
Oto szczegóły: dodatkowego piętra na najniższym segmencie szkoły) – 1.300.000 zł;
ź  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji ź  modernizacja budynku szkoły podstawowej w Mojuszu
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice – Etap IV (Wygoda – Mojusz) – – 55.000 zł;
215.000 zł; ź  modernizacja budynku szkoły podstawowej w Lisich Jamach – 
ź  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji 30.750 zł;
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice – Etap V (Lisie Jamy, ź  adaptacja pomieszczeń kuchennych w szkole podstawowej
Sierakowska Huta, Tuchlinek) – 1.975.223 zł; w Sierakowicach na sale przedszkolne – 400.000 zł
ź  projekt budowy wodociągu w Lisich Jamach – 43.050 zł; ź  dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum 
ź  modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie – 300.000 Medycznego w Sierakowicach – 100.000 zł;
zł; ź  zakupy inwestycyjne dla GOPS – 10.000 zł;
ź dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności rewita- ź  dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycz-
lizacji kolei – 120.000 zł; nej i oświetleniowej w Sierakowicach – 132.840 zł;
ź  poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 ź  dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla 
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości GOK – 23.220 zł.

Oprac. AKSierakowice (mowa o modernizacji drogi wojewódzkiej od Banku 
Spółdzielczego do wiaduktu w kierunku Kartuz) – 803.689 zł (wkład 
Gminy Sierakowice w inwestycję realizowaną przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego);
ź  droga wojewódzka Puzdrowo – Kawelki – 300.000 zł (wkład Gminy 
Sierakowice w inwestycję realizowaną przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego);
ź  droga powiatowa do Mojusza – 150.000 zł (wkład Gminy Siera-
kowice w inwestycję realizowaną przez Starostwo Powiatowe);
ź  schetynówka (ulice: Piwna, Mickiewicza, Kościerska, Źródlana, 
Jana Pawła II i Pogodna w Sierakowicach) – 6.700.000 zł (w tym 3 mln zł 
z budżetu państwa; na inwestycję zostanie zaciągnięty także kredyt
w wysokości 2 mln zł);
ź  modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej
– 350.000 zł
ź  Droga Tuchlino – Janowo – 400.000 zł;
ź  projekty techniczne i infrastrukturalne – 230.000 zł;
ź  współdziałanie Gminy Sierakowice z Samorządem Powiatu 
Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Wzrost 
atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez 
budowę trasy turystycznej” – 757.008 zł;
ź  budowa sfer rekreacyjno-edukacyjnych na terenie gminy 
Sierakowice (siłownie „pod chmurką”) – 165.000 zł;
ź  projekty techniczne (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe) – 
70.000 zł;
ź  wykup gruntów – 250.000 zł;

Budżet na 2015 rok uchwalony
Ponad 16,6 mln zł na inwestycje
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Od 2001 roku przyznawane są nagrody Starosty Kartuskiego 3) Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino - na ręce prezesa Zarządu 
„Perły Kaszub” dla najlepszych przedsiębiorców, sportowców, Krzysztofa Kolke.
animatorów kultury i społeczników z terenu powiatu kartuskiego.

Wśród laureatów odbierających nagrody 20 lutego 2015 roku 
znaleźli się także ludzie z terenu gminy Sierakowice. 

Statuetki „Perły Kaszub” z rąk starosty Janiny Kwiecień 
odebrały:
1) Irena Warmowska – choreograf Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca Tuchlińskie Skrzaty;

W trakcie gali odbywającej się w Kartuskim Centrum Kultury 
wręczono w sumie: dwie Superperły, 12 Pereł, 14 wyróżnień i jedną 
Nagrodę Specjalną.

Lista nagrodzonych Edycja 2014

Nagroda specjalna  – Stanisław Lamczyk, poseł na Sejm RP
2) Danuta Pioch – osoba zasłużona w działalności społecznej na rzecz 
Kaszub. Superperły

- Edmund Kwidziński – komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Kartuzach;
- Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. – właściciel Bogdan 
Górski.

Perły
- Elas-Pol s.c. z Niestępowa, właściciele Danuta i Jerzy Elasowie;
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Łapalice, prezes Józef Cybula, dyrygent 
Wojciech Hewelt;
- Lonza-Nata S.j. z Borkowa, właściciele Teresa i Jan Zarębscy;
- Regina Olszewska – założycielka dziecięcego teatrzyku Kiełek
w Kiełpinie;
- Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego;
- ks. Czesław Las – proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Żukowie;

Pięknymi wyróżnieniami w postaci dyplomów nagrodzono:
1) Michała Kuczkowskiego – właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego Ribena;
2) Mariana Wnuk-Lipińskiego – działacza sportowego;

Nagrody „Perła Kaszub” za rok 2014  rozdane

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

83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 2783-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 27
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- Jerzy Soliwoda – animator kultury kaszubskiej; - Tartak Laska w Stężycy, właścicielka Anna Laska;
- Krzysztof Niklas – mistrz świata kadetów w zapasach w stylu - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewiczanki, prezes 
klasycznym; Milena Bronk;
- Danfoss Poland Sp. z o.o. oddział w Tuchomiu, dyrektor zarządzający - Stowarzyszenie Kaszubianki w Kamienicy Szlacheckiej, prezes Maria 
Sławomir Garwacki; Birr;
- Brands Polska Sp. z o.o. w Somoninie, dyrektor zarządzający Kersten - Irena Hirsz – tłumaczka bajek na język kaszubski;
Kruse; - Kartuski Klub Kickboxingu Rebelia, prezes Patryk Zaborowski;
- Andrzej Młyński – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szczyt - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Tęcza w Kartuzach, 
Wieżyca”; prezes Marzena Kalkowska;
- Irena Warmowska – choreograf Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu - Wiejski Klub Sportowy FC Gowidlino, prezes zarządu Krzysztof 
Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. Kolke;

- Piotr Kupper – prezes Zrzeszenia Kaszubskich Kuczerów i Hodowców 
Wyróżnienia otrzymali: Koni z Szymbarka;
- Błażej Plichta – działacz społeczny z Goręczyna; - Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Cyrzan z Garcza.
- Marian Wnuk-Lipiński – działacz sportowy z Sierakowic; Tegoroczna edycja „Pereł Kaszub” była już czternastą z kolei. 
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Chmielanie, kierownik Maria W ciągu tych lat zostało w sumie wręczonych 25 Superpereł (nagroda 
Leszczyńska; wprowadzona w 2007 r.), 118 Pereł, 31 Nagród specjalnych i 155 
- Dariusz Zelewski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki w Kar- wyróżnień.
tuzach;
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ribena w Wygodzie Nadesłane
Sierakowickiej, właściciel Michał Kuczkowski; Foto: Anna Lehmann

Pani Halina Miotk – przewodnicząca KGW z Paczewa – 
wstąpiła do redakcji „Wiadomości Sierakowickich”, aby podzielić się 
jeszcze gorącymi wrażeniami z wyjazdu do Włoch. Opowiadając
o podróży nie potrafiła ukryć emocji. – Tak – potwierdza pani Halina, – 
przywiozłyśmy wiele niezwykłych wrażeń, wspomnień i przeżyć, 
zarówno turystycznych, jak i duchowych. Wróciłyśmy wczoraj i jeszcze 
nie zdążyłam całkiem ochłonąć!

W piątek 30 stycznia br., o godz. 11.00, 23 kobiety z naszego 
Koła wyjechały autokarem do Poznania, aby tam przesiąść się na 
wylatujący o godz. 19.00 samolot do Rzymu. Po załatwieniu wszelkich 
formalności na lotnisku w Rzymie nastała najwyższa pora na nocleg.
W Rzymie nocowałyśmy w domu pielgrzyma prowadzonym przez 
siostry zakonne. Czułyśmy się swobodnie, ponieważ nie był to nasz 
pierwszy pobyt u tych zakonnic, m.in. zakonnic z Polski.

Sobotę poświeciłyśmy na zwiedzanie Rzymu (m.in. Kolo-
seum). W niedzielę byłyśmy w Watykanie na Anioł Pański z Papieżem
i odwiedziłyśmy Grób Ojca św. Jana Pawła II.

We wtorek podróżowałyśmy po Włoszech autokarem. Włoszech. Zwiedzając Włochy odwiedziłyśmy również Monte Cassino.
Pojechałyśmy do miasta Ojca Pio – do San Giovanii Rotondo. Po drodze W środę uczestniczyłyśmy w audiencji u Ojca św. Franciszka. 
zatrzymałyśmy się w Manoppello i odwiedziłyśmy  kościół, w którym Zwiedziłyśmy również kilka kościołów. W jednym z nich uczestni-
jest chusta z Obliczem Chrystusa. Zatrzymałyśmy się jeszcze w mieście czyłyśmy we mszy św. i nowennie do MBNP odprawianej po polsku. Był 
Lanciano, gdzie w 700 r. miał miejsce Cud Eucharystyczny – przemiana to kościół z oryginalnym cudownym obrazem Matki Boskiej Nieus-
hostii w ciało, a wina w krew. Relikwie umieszczono w otwartym od tyłu tającej Pomocy. Poznałyśmy jego historię. Z tego miejsca rozpow-
tabernakulum. Zaprowadzono nas także  do kościoła, w którym szechnił się obraz i kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
znajdował się grób św. Scholastyki, siostry św. Benedykta z Nursji we W czwartek o godz. 7.00 rano uczestniczyłyśmy we mszy św. 

przy grobie ojca św. Jana 
Pawła II, odprawianej po pol-
sku i koncelebrowanej przez 
70 księży Polaków.

W piątek rano o go-
dzinie 7.30 wyleciałyśmy
z Rzymu do Poznania. Muszę 
przyznać, że Rzym nie jest 
nam już obcy. Poruszałyśmy 
się samodzielnie po mieście
i samodzielnie jeździłyśmy 
metrem. Program był bogaty
i niezwykle napięty. Pomimo 
zmęczenia jesteśmy szczę-
śliwe, że tak dużo zobaczyłyś-
my i przeżyłyśmy. 

Relację zanotowała 
Maria Karolak

Foto: nadesłane

Paczewianki wróciły z Włoch
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W dniach 28 stycznia – 25 lutego w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sierakowicach została zaprezentowana wystawa przybliżająca 
historię 5. Wileńskiej Brygady AK, działającej na Pomorzu w latach 
1945-1946. Pomysłodawcą pokazania tej przygotowanej przez gdański 
oddział IPN wystawy mieszkańcom gminy Sierakowice był Kazimierz 
Borzestowski z Kartuz, który z wielkim zaangażowaniem upowszechnia 
historię Żołnierzy Wyklętych. 

Otwarcie wys-
tawy zgromadziło licz-
nych gości, wśród któ-
rych znaleźli się: Kazi-
mierz Borzestowski, prof. 
dr hab. Piotr Niwiński – 
prezes Stowarzyszenia 
Historycznego im. 5 Wi-
leńskiej Brygady Armii 
Krajowej, major Wal-
demar Kowalski i Woj-
ciech Łukaszyn z Mu- dzimy 1 marca, w rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu 
zeum II Wojny Świa- członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: 
towej, Zygmunt Kwi- Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie 
dziński – prezes siera- Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. 
kowickiego koła Związku Zamordowano ich 1 marca 1951 r. 
Kombatantów RP i By- Po wystąpieniu Kazimierza Borzestowskiego głos zabrał prof. 
łych Więźniów Politycz- dr hab. Piotr Niwiński, historyk, wykładowca na Uniwersytecie 
nych, Józef Klasa – se- Gdańskim, autor książki „Okręg Wileński AK w latach 1944-1948”, 
kretarz koła, więzień obo- który w swoim krótkim wykładzie przybliżył działanie 5. Wileńskiej 
zu w Potulicach, Zbig- Brygady AK na Pomorzu, skupiając się na epizodach związanych
niew Fularczyk – zastęp- z samymi Sierakowicami i miejscowościami położonymi na Kaszubach. 

ca Wójta Gminy Sierakowice, Zbigniew Suchta – przewodniczący Rady Prof. Niwiński przekazał także do zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminy, Mirosław Kuczkowski – zastępca przewodniczącego Rady reprint odezwy mjr. Łupaszki z roku 1946, skierowanej do polskich 
Gminy, Jacek Mazur – dyrektor ZEAS. Nie zabrakło też przedstawicieli żołnierzy (publikujemy ją także na stronach 8-9). 
młodego pokolenia. Z zaproszenia organizatora skorzystali uczniowie 
klasy I d gimnazjum w Sierakowicach z wychowawczynią Mirosławą 
Tandek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny 
ps. Inka w Podjazach z opiekunką Aleksandrą Roda.

Kazimierz Borzestowski przybliżył, zwłaszcza młodszej 
widowni, pojęcie Żołnierzy Wyklętych, wyjaśnił kogo i dlaczego tak się 
nazywa, i dlaczego 1 marca przypada szczególny dzień pamięci o nich. 

Sama wystawa przygotowana, jak wspomniano wcześniej, 
przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, składa się z 21 plansz, na których w za-
rysie przedstawiono zarówno dzieje 5. Wileńskiej Brygady AK na 
Wileńszczyźnie w 1944 r. i na Białostocczyźnie w 1945 r., jak i działania 
oddziałów legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” już na Określenie Żołnierze Wyklęci, używane w stosunku do 
Pomorzu w latach 1945-1946. Zaprezentowane zostały także poszcze-żołnierzy podziemia antykomunistycznego w latach 1944-63, po raz 
gólne sylwetki dowódców – samego „Łupaszki” oraz jego podko-pierwszy zostało użyte przy okazji wystawy „Żołnierze Wyklęci – 
mendnych, w tym sanitariuszek i łączniczek. Osobne miejsce na antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.” zorganizowanej na 
wystawie poświęcono działalności komunistycznego aparatu bez-Uniwersytecie Warszawskim przez Ligę Republikańską w 1993 r. Termin 
pieczeństwa oraz próbom upamiętnienia poległych, przez dziesięciolecia ten upowszechnił Jerzy Ślaski swoją książką „Żołnierze Wyklęci” 
zapomnianych lub oczernianych, Żołnierzy Wyklętych 5. Wileńskiej wydaną po raz pierwszy w 1996 r., opowiadającą o oddziale partyzantki 
Brygady Armii Krajowej.antykomunistycznej mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Od 2011 r. 

Oprac. AK, foto: AKnarodowy dzień pamięci o żołnierzach tzw. drugiej konspiracji obcho-

„Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich.”
Wystawa historyczna o 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej

Prof. dr hab. Piotr Niwiński

Zaproszeni goście

Młodzież z sierakowickiego gimnazjum i szkoły podstawowej w Podjazach

Zygmunt Kwidziński – prezes sierakowickiego koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, Józef Klasa – sekretarz koła, Brunon Cirocki 
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czyli że nikogo nie zdradziła. A dlaczego słowa te miały zostać 
przekazane babci? Bo jej matkę zamordowali w Białymstoku Niemcy,
a ojciec po wkroczeniu wojsk sowieckich został zesłany na Syberię, skąd 
później z armią gen. Andersa dostał się do Iranu, gdzie zmarł nie do-
czekawszy końca wojny. 

„Inka” miała całe życie przed sobą. Cieszmy się, że dziś nie ma 
takich dramatów, ale  mam jedną prośbę: abyśmy o nich wszystkich 
pamiętali. Nie chodzi o to, abyśmy codziennie o tym myśleli, ale by
1 marca, czyli w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczcić 
ich pamięć i od czasu do czasu przywołać dokonania. 

Cieszę się, że na otwarciu tej wystawy był przewodniczący 
rady gminy i jego zastępca, a także zastępca wójta. Mam nadzieję, że 
gmina Sierakowice w jakikolwiek sposób upamiętni Żołnierzy Wyklę-
tych, nazywając np. ich imieniem ulicę bądź rondo. 

Czy Pana zdaniem Żołnierze Wyklęci to zapomniana część 
historii naszego kraju? 

To nawet nie jest zapomniana część historii – ona była Od kilku miesięcy propaguje Pan na łamach „Wiadomości 
niszczona i zakłamywana. Na przykład na tzw. Łączce, czyli kwaterze na Sierakowickich” historię Żołnierzy Wyklętych. Skąd zainteresowa-
warszawskich Powązkach, grzebano, oczywiście w tajemnicy, pomor-nie tym tematem?
dowanych przez instytucje bezpieczeństwa publicznego. Później w tym Od dawna zbieram materiały o rodzinie Borzestowskich i przy 
samym miejscu grzebano komunistycznych zbrodniarzy. A wszystko po okazji tego szukania natrafiłem na informację, że kuzyn męża mojej 
to, aby rodziny zamordowanych więźniów politycznych nie szukały siostry, jako piętnasto-  czy szesnastoletni chłopak, był żołnierzem Armii 
grobów swoich bliskich.   Krajowej Okręgu Wileńskiego. Został złapany przez Niemców i spędził 

Na kim zatem spoczywa obowiązek upowszechniania swoje młodzieńcze lata na zesłaniu w Kazachstanie. Do Polski wrócił
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych? w latach 50. Zamieszkał w Gdańsku i przez wszystkie lata swojego życia 

Mamy odpowiednie instytucje, jak chociażby Muzeum II kultywował miłość i szacunek do Wileńszczyzny, do polskości i walki
Wojny Światowej w Gdańsku.o Polskę. 

Ale jak się okazuje, tej wiedzy wciąż nam brakuje. Wcześniej, gdy pracowałem w Veritasie, na kontrolę z War-
Zwłaszcza ludziom pełniącym ważne funkcje. Jako przykład można szawy przyjechał były porucznik Jan Wasiewicz z Nowogródczyzny, 
podać pochowanie z wojskowymi honorami Wacława Krzyża-który był żołnierzem w oddziale Jana Piwnika ps. Ponury, który opo-
nowskiego, prokuratora w procesie Danuty Siedzikówny, który za-wiadał mi bardzo wiele na temat walk.
żądał dla niej kary śmierci. Jego pogrzeb odbył się zaledwie kilka Poza tym częste rozmowy z dr. Januszem Marszalcem – 
miesięcy temu. Jak pan to skomentuje? zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, który jest moją bliską 

Wynika to z tego, że nie ma spójnej polityki historycznej rodziną oraz prof. Piotrem Niwińskim, który jest prezesem Stowa-
państwa.rzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Sto-

Dziękuję za rozmowę.warzyszenie to organizuje piesze rajdy szlakiem żołnierzy majora 
Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-KrólŁupaszki.  

Foto: AKJest więc kilka czynników, które złożyły się na moje za-
interesowanie tą częścią his-
torii Polski.  

Jest Pan inicja-
torem nazwania jednego
z kartuskich parków imie-
niem Danuty Siedzik ps. 
„Inka”. Dlaczego akurat tę 
postać zechciał Pan uhono-
rować? 

W listopadzie 2013 r. 
z mojej inicjatywy park przy 
zakładzie energetycznym
w Kartuzach otrzymał imię 
Danuty Siedzikówny. Obcho-
dziliśmy wtedy Rok Żołnierzy 
Wyklętych. A dlaczego „In-
ka”? Gdy została zamor-
dowana, nie ukończyła jeszcze 
osiemnastu lat. Nawet na tamte 
czasy prawo zostało złamane, 
bo nie można osoby niepeł-
noletniej skazać na śmierć.
A po drugie – ważnym czyn-
nikiem było jej oddanie dla 
ojczyzny. No i ten jej słynny 
gryps: „Żal mi umierać, ale 
przekażcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba” -  

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych
Rozmowa z Kazimierzem Borzestowskim 
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DO ŻOŁNIERZY POLSKICH!
RODACY!

Od roku 1914 naród polski wypowiedział walkę swym wrogom, by ofiarą krwi i życia swego wywalczyć tę wymarzoną, wolną, niepodległą
i niezależną Polskę. Żołnierz polski wraz z całym narodem bronił swej ziemi i wolności w latach 1919-1920 przed straszną nawałą bolszewicką, która 
mordem i pożogą znaczyła swój szlak aż pod Warszawę. 

Ten sam żołnierz jesienią 1939 r. przyjął walkę z potężnym wrogiem, barbarzyńską Germanią i w ciągu długich sześciu lat walki tej nie 
zaprzestał, walki o śmierć lub życie,  okupując ją milionami ofiar najlepszych swych synów i cór. 

Wojna skończyła się. Polska na podstawie Krymskiej konferencji miała być wielka, silna i całkiem niezależna. Tak! Nasz wschodni sąsiad ZSRR 
był przezorniejszy w swych podłych i nikczemnych zamiarach. Już w 1945 r. wyznaczył nam rząd ze swych sługusów w postaci Bieruta, Osóbki-
Morawskiego, Roli-Żymierskiego oraz wielu innych komunistów. 

Któż to są ci ludzie? Jakie zasługi położyli dla Polski? Tak! Są to ludzie, którzy jeszcze przed 1939 r. zaprzedali nasz kraj i naród ZSRR. Każdy 
zapewne z was pamięta o tym, jak jeden z tych wielkich ludzi (w chwili obecnej) był skazany przez władze polskie za szpiegostwo i zdradę stanu na rzecz 
ZSRR, a następnie na zadanie ZSRR Polska zgodziła się zamienić go na rodaka naszego jęczącego w kazamatach sowieckich. Drugi „wielki obywatel” 
za pracę antypolską i za organizację jaczejek komunistycznych w Polsce, działających na rzecz ZSRR został osadzony w Berezie. Trzeci to ten, który 
zakupił we Francji dla armii polskiej maski przeciwgazowe za sumę półtora miliona złotych, maski nie nadające się w ogóle do użytku. Gdyby w czasie 
wojny doszło do walk gazowych, to setki tysięcy żołnierzy naszych zginęłoby.

Jest więc rzeczą zupełnie jasną, że człowiek ten działał na korzyść obcego państwa.
Rodacy!
Otóż Związek Sowiecki ludzi tych przysłał nam! Ludzi, którzy bez zgody narodu  dzierżą ster Państwa naszego.
Polska nie jest samodzielna i demokratyczna! Wy o tym sami najlepiej wiecie. Wam, którzy od Lenino aż po Berlin obficie zrosiliście krwią drogę 

tę i zasłaliście trupami niejedno pobojowisko, każą stawać na baczność, oddawać honory i wykonywać rozkazy oficerów sowieckich, przebranych
w polskie mundury, nasłanych przez sztab sowiecki. 

Żołnierze!
Już ustalono, że oficerowie ci to nie są zwykli liniowi.
To są oficerowie:
1/ Osoboddiełu (wywiad i kontrwywiad sowiecki)
2/ NKGB (Komisariat Ludowy Bezpieczeństwa Państwa, dawniejsze Czeka, a ostatnio GPU)
3/ NKWD (Komisariat Ludowy Spraw Wewnętrznych, jeden z wydziałów dawnego GPU)
Otóż oficerów tych odznaczono najwyższymi orderami za to, że w najcięższych chwilach 1939 r. wbili nam nóż w plecy. Za to, że z Kresów ponad 

dwa miliony rodaków naszych wywieźli na Syberię i Kazakstan. 
Za to, że 12.000 naszych rodaków wymordowali w Katyniu. Za to, że oderwali od Macierzy naszej siedem i pół województw kresowych

z najlepszymi Polakami (Lwów i Wilno).

2 (296) luty 2015
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Cóż dzieje się u nas w chwili obecnej?
Na rozkaz Moskwy Bierut i Osóbka-Morawski zorganizowali Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (to samo, co NKGB) obsadzony przez 

najzagorzalszych komunistów i „pod opieką” wyrafinowanych oficerów NKGB lub NKWD, który niszczy i morduje najlepszych Polaków za to, że 
pytają, gdzie jest ta Polska demokratyczna. A garnizony sowieckie rzekomo zaproszone przez rząd polski dla ukrócenia (morderstw? – wyraz 
nieczytelny), mordują i rabują po miastach i wsiach obywateli naszych. 

Ostatnie wypadki: 15.I.46: w Ostrodnie okręg mazurski, 19.I.46. Elbląg, obrabowanie księdza w Koszalinie i zamordowanie zegarmistrza, w 
pierwszych dniach lutego uduszono w Toruniu Pełnomocnika Wojsk Polskich, który wrócił z Włoch. Zamordowanie naszego inżyniera w Bydgoszczy i 
wiele, wiele takich wypadków świadczy o zbrodniczej działalności Sowietów.

My, którzy ponieśliśmy tyle ofiar, nie możemy pozwolić na to, by w naszym Państwie panoszyli się Azjaci i narzucali nam swe prawa przez swych 
pachołków w osobach Bierutów, Osóbek i im podobnych.

My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno 
nie mogą powiedzieć, bo UB  wraz z kilka oficerów sowieckich czuwa. 

Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych 
Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. 

ŻOŁNIERZE !!!
Nie jesteśmy żadną bandą, tak, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich.
Nie jeden z waszych ojców, braci i kolegów jest z nami.
My walczymy o świętą sprawę, za Wolną, Niezależną, Sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę!
Oficerowie i sługusy sowieccy używają Was do obław przeciwko nam, każą Wam strzelać do nas. Gdy użyją Was do takiej niecnej roboty, 

zbiorowo odmawiajcie wykonania rozkazu. A gdyby to zagrażało życiu Waszemu, strzelajcie na wiwat do góry lub przechodźcie do nas.
Pamiętaj Żołnierzu, że strzelając do nas, możesz być mordercą ojca swego, brata, względnie najbliższego swego przyjaciela.
NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ I BRATERSTWO!
PRECZ ZE ZDRAJCAMI!
którzy zaprzedali Kraj i Naród polski – Sowietom.

NAKAZUJĘ:
Oficerowie, podoficerowie, ułani Zaniemeńscy bądźcie CZWARTAKAMI!

D-ca Brygady partyzanckiej

/–/ Łupaszka
     major

W czasie tegorocznych ferii odwiedziło nas sporo ciekawych 
osób.  Pierwszy dzień ferii był pod hasłem „Pierwsza pomoc”, dlatego 
odwiedzili nas strażacy z OSP z Sierakowic, ratownicy z POP i policjant 
sierżant Mariusz Wąsak z Kartuz. Zapoznali nas ze specyfiką ich pracy, 
dali nam wskazówki, jak pomóc osobie poszkodowanej oraz 
zaprezentowali sprzęt ratowniczy. 

W czwartkowych działaniach pt. „Skarby mojego regionu” 
mieliśmy przyjemność podziwiać taniec i śpiew Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kamienicy Szlacheckiej. 

Podczas wtorkowego „Spotkania z książką” obejrzeliśmy film Ostatni dzień ferii był poświęcony grom planszowym. 
o powstaniu druku i jego twórcy Janie Gutenbergu. Przypomnieliśmy Robiliśmy pionki i kostki do gry, szukaliśmy skarbu oraz ćwiczyliśmy 
sobie, że o książki należy dbać i dlatego postanowiliśmy stare i znisz- precyzję ruchów w grze Jenga. 
czone książki obłożyć w nowy papier tak, by odzyskały swoje drugie Dziękujemy wolontariuszom  z Gimnazjum z Sierakowic oraz 
życie. wolontariuszom z Zespołu Szkół z Kamienicy Królewskiej za bezinte-

„Bezpieczeństwo na drodze i w domu” to temat kolejnego dnia resowną pomoc podczas zajęć.
naszych ferii. Wolontariusze z Kamienicy Królewskiej pokazali nam na Katarzyna Leszczyńska
fantomach, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, zaś policjanci z Kartuz Agnieszka Wenta
przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Foto: nadesłane

Tak spędziliśmy ferie zimowe w ORW w Szklanej…
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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.  

Załakowo

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Załakowie doczekały się 
jubileuszu. W tym roku święto to obchodzono po raz 25. Inicjatorką 
obchodów tego święta była ówczesna dyrektor szkoły Jadwiga Klasa.
W uroczystości, która miała miejsce 21 stycznia w miejscowej placówce, 
wzięło udział 70 gości – babć i dziadków uczniów, a także seniorów
z sołectwa. 

Z programem artystycznym wystąpili uczniowie klasy trzeciej, 
którzy zaprezentowali jasełka. Uroczystość uświetnił występ 
„Europejskiej Kolorowej Orkiestry Osób Niepełnosprawnych” z Somo-
nina. Nie zabrakło tańców i wspólnego biesiadowania przy suto za-
stawionych stołach. 

Foto: Mirosław Chaber

Gowidlino

W Gowidlinie Babcie i Dziadkowie obchodzili swoje święto 
24 stycznia. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą św. Po mszy 
bohaterowie dnia zostali zaproszeni do szkoły. W Dniu Babci i Dziadka 
wzięło udział około 130 osób. Przed swoimi ukochanymi babciami
i dziadkami wystąpili uczniowie w bogatym programie artystycznym 
przygotowanym przez nauczycielki: Bernadetę Piotrowską, Hannę 
Formela, Janinę Wenta i Marię Kostuch. Nie zabrakło piosenek i wierszy 

Babcie i dziadkowie świętowali

2 (296) luty 2015
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wyrażających miłość do ukochanych babć i dziadków. Przed zebranymi 
wystąpiła także kaszubska Gwiôzdka.  

Po występach artystycznych był czas na świętowanie i roz-
mowy przy kawie i pysznych ciastach, które przygotowali rodzice 
uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali także laurki z życzeniami. 

Gośćmi spotkania był wójt Gminy Sierakowice Tadeusz 
Kobiela z Małżonką, a także ks. prałat Alfred Franciszek Cybula i ks. 
proboszcz Leszek Knut. 

Foto: AK

Lisie Jamy

W miejscowej szkole 28 stycznia świętowali seniorzy dwóch 
sołectw: Leszczynek i Długiego Krza. I choć tradycją jest, że święto to 
obchodzi się tam w Tłusty Czwartek, to w tym roku, ze względu na 
planowaną modernizację budynku szkoły, uroczystości zorganizowano 
dwa tygodnie wcześniej. Ale mimo to tradycji stało się zadość i na stołach 
pojawiły się pączki.  

Tu także uroczystość została poprzedzona mszą św., którą 
sprawował ks. Bogdan Drozdowski, proboszcz parafii św. Józefa
w Wygodzie. 

Później z programem artystycznym wystąpili uczniowie 
szkolnego koła teatralnego. 

Obecny na uroczystości wójt Tadeusz Kobiela życzył 
seniorom, aby młodsze pokolenia potrafiły docenić ich życiową mądrość. 
Podkreślił także, że tego typu uroczystości są dla samych seniorów 
doskonałą okazją do wspólnych rozmów i wymiany poglądów. 

Jak co roku kwiatami uhonorowano najstarszych seniorów: 
panią Józefę Reglińską (92 lata) i pana Brunona Mielewczyka (89 lat)
z sołectwa Długi Kierz oraz panią Martę Zaworską (94 lata) i pana 
Czesława Woźniaka (83 lata) z sołectwa Leszczynki. 

Foto: AK
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Łyśniewo

Tradycyjnie jak co roku w Szkole Podstawowej w Łyśniewie 
odbył się Dzień Seniora. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 29 stycznia 
i rozpoczęło się mszą św. odprawioną w intencji babć i dziadków
w Kaplicy p.w. MB Fatimskiej w Łyśniewie. Oprawę muzyczną mszy 
św. przygotowały dzieci z chórku szkolnego, zaś czytania i modlitwę 
wiernych uczniowie klasy VI. Po mszy św. seniorzy udali się do Szkoły 
Podstawowej w Łyśniewie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Dyrektor szkoły Janina Leszczyńska serdecznie powitała zebranych
i zaprosiła do obejrzenia części artystycznej. Najmłodsze dzieci z ze-
rówki  przedstawiły Jasełka, natomiast uczniowie klas starszych i chór 
szkolny zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dla babć i dziadków. 
Po części artystycznej seniorzy udali się na słodki poczęstunek. Dla 

najstarszych seniorów: p. Wandy Szczypior i p. Bernarda Bira 
przygotowano wiązanki kwiatów, które wręczyła dyrektor szkoły. Także 
pozostali goście otrzymali kwiaty i czekoladki. Podczas spotkania 
dziadkowie wspominali Dni Seniora z poprzednich lat i obejrzeli 
prezentację multimedialną zatytułowaną „Ale to już było...”.  

  
Aleksandra Klasa

Foto: nadesłane
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Sierakowice

Ostatnia z uroczystości zorganizowana dla najstarszych 
mieszkańców gminy miała miejsce 11 lutego w Sierakowicach w sali 
Bieszczadna. W uroczystości, oprócz sierakowiczan, wzięli udział 
seniorzy z sołectwa Karczewko. Dzień Seniora i ostatnie dni karnawału 
świętowało łącznie ok. 250 osób. 

Oprócz tradycyjnego poczęstunku organizator, czyli Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, przygotował wiele innych atrakcji. Przed 
seniorami wystąpił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Nie 
zabrakło także konkursów. 

Jak co roku kwiatami i drobnym upominkiem postanowiono 
uhonorować najstarszych seniorów obecnych na spotkaniu. Kwiaty 
otrzymali: pani Ludwika Koszałka (88 lat) i pan Józef Telega (93 lata).

Foto: AK
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W dniu 31 stycznia br. w Zespole Szkół w Kamienicy „Królowa Śniegu”. Niezwykle bogate rekwizyty wykonali sami 
Królewskiej tradycyjnie odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia uczniowie z pomocą swoich starszych kolegów z gimnazjum. Ponadto 
Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora. Przybyłych na bal niemal 200 gości goście mogli obejrzeć współczesną wersję „Opowieści wigilijnej”
z różnych stron naszej gminy i nie tylko przywitały: dyrektor szkoły w wykonaniu uczniów klasy VI SP. Na zakończenie tego bogatego 
Hanna Subkowska-Wójcik oraz sołtys wsi Kamienica Królewska i radna programu wystąpiły dzieci z klasy Va z tańcem i piosenką „Tyle słońca
Gminy Sierakowice – Maria Marcińska. Serdeczne życzenia złożył w całym mieście”. 
zacnym Babciom, Dziadkom i Seniorom  również ks. Proboszcz – Tegoroczni goście zostali poczęstowani pysznym obiadem, 
Andrzej Piernikarczyk. kolacją, a także tradycyjną kawą i ciastem. O podniebienie zacnych 

Seniorów zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy 
Królewskiej, które te pyszności przygotowały. 

Natomiast o wszelką rozrywkę zadbała pani dyrektor Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej – Hanna Subkowska-Wójcik, która 
nieprzerwanie zabawiała naszych gości, organizując różne konkursy, 
zabawy, za które wszyscy uczestnicy otrzymywali słodkie nagrody.

Do tańca przygrywała kapela, przy dźwiękach której bawiono 
się znakomicie. Do stołu podawali odświętnie ubrani uczniowie, czyli 
wnuki zgromadzonych gości, a nauczyciele Zespołu Szkół w Kamienicy 
Królewskiej czuwali, by na stołach niczego nie brakowało.

Każda Babcia i Dziadek otrzymali też słodkie upominki, żeby 
jeszcze w domu mile wspominać tę piękną uroczystość, która miała też 
wymiar dydaktyczny dla dzieci, bo w ten sposób uczą się szacunku do 
osób starszych.

Oczywiście najcieplejsze i najmilsze życzenia popłynęły z ust 
najmłodszych, czyli uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. 
Dzieci z klas nauczania zintegrowanego wzruszyły, wypowiadając 
okolicznościowe wiersze skierowane do swoich Babć i Dziadków. 
Wystąpili również uczniowie kl. IV z inscenizacją znanej baśni pt. 

Dyrektor i grono pedagogiczne składają serdecznie 
podziękowania wszystkim, bez których zorganizowanie tak dużej 
uroczystości nie byłoby możliwe, a mianowicie: 
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierako-
wicach;
Państwu Joannie i Mirosławowi Lejkom z Załakowa;
Państwu Barbarze i Ryszardowi Krause z Kamienicy Królewskiej;
Państwu Jadwidze i Janowi Pranczke z Pałubic; 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej.

Tekst i foto: nadesłane

Ach, co to był za bal…
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Pierwsza wzmianka o Puzdrowie pojawiła się w dokumencie światowej placówka funkcjonowała jako szkoła katolicka z niemieckim 
wielkiego mistrza Winryka von Kniprode z 2 grudnia 1375 roku, na mocy językiem nauczania. 
którego to rycerz Jasiek Pirch otrzymał właśnie nadanie tej wsi. Co Puzdrowo jest rodzinną wsią wybitnego Syna Ziemi Siera-
ciekawe – świadczenia wobec Zakonu za użytkowanie majątku miały kowickiej, wielkiego Kaszuby, zasłużonego dla ogólnopolskiej nauki 
być dostarczane w dniu św. Marcina (11 listopada) – pod takim leksykografa – ks. dr. Bernarda Sychty. Urodzony w 1907 roku Bernard 
wezwaniem jest kościół w Sierakowicach, w którego obrębie Puzdrowo Sychta pobierał naukę w puzdrowskiej szkole w czasach, gdy językiem 
zawsze się znajdowało. nauczania nie był język polski, co niezmiernie martwiło Jego rodziców.

Około roku 1552 król Zygmunt August odnawiając przywilej W latach 1907-1939 w Puzdrowie funkcjonowała cegielnia, 
dziedziców Puzdrowa wymienia m. in. takich właścicieli: Bojana, której jednym z udziałowców był ojciec ks. Bernarda – Jan Sychta. Do 
Giersza i Szadzę. Nazwisko Bojan jest zatem z Puzdrowem związane od chwili obecnej działa na skraju wsi ogromna żwirownia, której odkrywki 
dawnych dziejów, nie dziwi więc fakt, że pojawia się ono w dramacie ks. doskonale się prezentują z najwyższego punktu widokowego w Siera-
Bernarda Sychty „Gwiôzdka ze Gduńska”. Wśród wymienianych rodów kowicach, jak też z nowej drogi wiodącej z Sierakowic do Puzdrowa 
szlacheckich doszło do rodzinnych podziałów i pod koniec XVI wieku przez Piekiełko.
w Puzdrowie funkcjonowało siedem dworów szlacheckich.

W XVII i XVIII wieku obok znanych już nazwisk właścicieli Szczególne podziękowania na ręce Mirosławy Masowa - 
pojawiają się nowe: Bronk, Pobłocki, Czarnołęski, Kręcki, Zakrzewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Puzdrowie - za udostępnienie zbiorów.
Łaszewski. W dobrach Józefa Łaszewskiego działał jednokołowy młyn Zdjęcia z odsłonięcia obelisku przy chacie Sychtów z kroniki 
dzierżawiony przez Christiana Fohrmanna. Osiedle młyńskie stało się Szkoły Podstawowej w Puzdrowie.
w późniejszym okresie zalążkiem osady Puzdrowski Młyn. Skan oryginału „Pieśni do św. Marcina” (dedykacji napisanej 

W 1983 roku zorganizowano w Puzdrowie pierwszą szkołę, ręką ks. Sychty) ze zbiorów szkoły.
która w 1890 roku spłonęła. Budynek został odbudowany i do I wojny 

Puzdrowo na fotografii

Dzisiejszy wygląd chaty Sychtów, w której w 1907 
roku przyszedł na świat wybitny Kaszuba

ks. dr Bernard Sychta (chata z tzw. „pruskiego 
muru”, około 150-letnia)

Obelisk poświęcony pamięci ks. B. Sychty, 
ustawiony z inicjatywy

sierakowickiego oddziału ZKP w 1992 roku
(w dziesiątą rocznicę śmierci Księdza)

Prace przy posadowieniu kamienia
przy chacie Sychtów (1992 rok, na dachu jeszcze 

typowe słomiane poszycie)

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowego obelisku 
poświęconego ks. Sychcie (1992 rok)

Składanie kwiatów przy pamiątkowym obelisku 
(podczas uroczystości jego poświęcenia),
na którym widnieją słowa samego B. Sychty 
„Może mi kiedyś policzą Kaszuby,
żem je tak kochał, tak się dla nich trudził”

Najstarsza część budynku Szkoły Podstawowej
w Puzdrowie (od strony ulicy)
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Stara część szkoły od strony podwórza, na jej tle 
zrekonstruowany w 2014 roku budynek 

gospodarczy

Dom z czerwonej cegły z 1931 roku, własność 
Bogusławy i Wiesława Kubernów 

Przydrożna „Boża Męka”, kolejny już na tym 
samym miejscu krzyż

Dom Katarzyny i Rafała Młyńskich
sprzed II wojny światowej

Dobrze zachowana ręczna pompa wodna
w obejściu gospodarstwa Młyńskich

Stojąca w centrum wsi kapliczka, przy której 
odbywają się nabożeństwa majowe

Krzyż przy rozwidleniu dróg
(kierunek na Łyśniewo)

Dzisiejszy wygląd kompleksu budynków szkolnych 
w Puzdrowie (z lewej najnowsza część – sala 

gimnastyczna; na samym końcu część najstarsza – 
z czerwonej cegły)

Patronem szkoły jest oczywiście ks. dr Bernard 
Sychta (wizerunek patrona w holu szkoły)

Szkoła gromadzi pamiątki po swoim patronie, wśród nich są malowane przez ks. Sychtę karykatury
(jedna z nich na fotografii)

Wśród cennych zbiorów pamiątek po Księdzu Sychcie puzdrowska szkoła posiada również oryginał  
„Pieśni do św. Marcina” napisanej przez ks. Sychtę dla sierakowickiej parafii, z muzyką ks. Bolesława 
Lewińskiego (na zdjęciu dedykacja)

Zdjęcia współczesne – D. Pioch, zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Ta historia wydarzyła się, niestety, naprawdę, a zrelacjonowała żającej życiu. Zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i ogólnie Kaszubi 
ją przebywająca tymczasowo na terenie naszej gminy mieszkanka są postrzegani jako ludzie wierzący, pobożni katolicy. – Chodzą do 
Władysławowa. Pani Maria (nazwisko do wiadomości redakcji), kościoła, modlą się, przyjmują księdza w domu po kolędzie, a zwykłej 
emerytowana nauczycielka, przyjechała na początku lutego na zimowy szklanki wody nie mogą podać? – mówiła zdenerwowana pani Maria. – 
wypoczynek do Puzdrowa. Postanowiła odwiedzić bratową, która miesz- Przecież ja nie chciałam nikomu do domu wchodzić, chciałam tylko 
ka w Sierakowicach. A że pogoda była sprzyjająca, wybrała się pieszo. szklankę wody.  
W drodze powrotnej niestety źle się poczuła. Przy jednej z sierakowic- Od tamtej pory pani Maria zawsze nosi ze sobą butelkę z wodą, 
kich uliczek zauważyła dwójkę sąsiadów – mężczyznę i kobietę – odśnie- bo jak się przekonała, nie można liczyć na ludzką życzliwość, nawet
żających swoje posesje. Podeszła i poprosiła najpierw kobietę o podanie w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia. 
szklanki wody. Gdy ta nie zareagowała, tylko bez słowa schowała się Ta dwójka sierakowiczan wystawiła nam wszystkim fatalną 
w swoim domu, pani Maria o to samo poprosiła mężczyznę. Niestety, on opinię. Zabrakło im wrażliwości, współczucia, empatii... I nie chodzi tu 
także nie wykazał się współczuciem i, podobnie jak jego sąsiadka, nie już o wyznawaną religię, ale o zwykły ludzki odruch i pomoc temu, kto 
udzielił kobiecie pomocy. Pani Maria obawiając się, że lada chwila straci tej pomocy akurat potrzebuje. 
przytomność opadła na znajdującą się przy ogrodzeniach posesji stertę Skoro nie potrafimy podać drugiemu szklanki wody, to co się
śniegu, a skoro zabrakło życzliwej osoby, która podałaby szklankę wody, z nami, ludźmi, stało? Skoro odwracamy wzrok i nie chcemy dostrzec 
nie pozostało jej nic innego, jak zjeść odrobinę śniegu. Tak znalazła ją słabszych, chorych i potrzebujących, to gdzie nasze sumienie? Przecież 
przejeżdżająca tamtędy przypadkowo znajoma, która natychmiast na miejscu pani Marii mógł znaleźć się każdy z nas. I nigdy nie wiadomo, 
zabrała panią Marię i udzieliła niezbędnej pomocy. kiedy się znajdzie… Oby wtedy znalazła się w pobliżu życzliwa osoba.

AKPani Maria, opowiadając o tym wydarzeniu, nie kryła oburze-
nia z powodu okazanej jej obojętności i braku pomocy w sytuacji zagra-

Znieczulica – choroba współczesności

Zapraszamy do Oddziału
w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00-17:00

Bezpłatne porady prawne

W związku z otwarciem Kancelarii Adwokackich w Sierakowicach,
przy ul. Lęborskiej 4A, I piętro (ALBIK) adwokaci:
ź Agnieszka Śliwińska
ź Dominika Rydlichowska
ź Maciej Rydlichowski
ź Agnieszka Iwaniuk
udzielać będą bezpłatnych porad prawnych, raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca
od godz. 9.00 do 13.00 we wskazanej wyżej siedzibie Kancelarii.

Termin porad prawnych:
25 marzec.

Porady prawne będą udzielane zarówno osobom fizycznym
jak i przedsiębiorcom z każdej dziedziny prawa.
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Zespół Promocji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Szklanej zorganizował pierwszy powiatowy konkurs na wykonanie 
kartki bożonarodzeniowej pt. „Świąteczny Czas”. Konkurs skierowany 
był do wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i re-
walidacyjno-edukacyjno-wychowawczych z terenu powiatu kartus-

Wszystkie prace biorące udział w konkursie widniały na stro-
nie internetowej ORW w Szklanej i profilu facebookowym, gdzie 
wszyscy odwiedzający mogli oddać swój głos na najładniejszą kartkę
i przyznać tym samym nagrodę internautów. Wyróżnienie to otrzymała 
Izabela Bychalczuk z ORW Stężyca.

kiego. W konkursie udział wzięły 24 prace, które 9 stycznia oceniała ko-
misja w składzie: Marzena Korzeniewska – pełnomocnik Wójta Gminy 
Sierakowice ds. osób niepełnosprawnych, Czesław Birr – rzeźbiarz, Jaro-
sław Wójcik – artysta plastyk i Julita Krzebietke – dyrektor ORW
w Szklanej.

Jury wytypowało zwycięzców w czterech kategoriach:
Kategoria 3-9 lat:
I miejsce – Wiktoria Płotka (ORW Szklana);
II miejsce – Jakub Mering (ORW Stężyca);
III miejsce – Nikodem Wierzba (ORW Stężyca).
Kategoria 10-15 lat:
I miejsce – Dawid Brzeski (ORW Szklana); 
II miejsce – Aleksandra Smolaga (OREW Pierszczewo);
III miejsce – Izabela Bychalczuk (ORW Stężyca);
III miejsce – Krzysztof Grzenkowicz (OREW Pierszczewo).
Kategoria 16-19 lat:
I miejsce – Daniel Keller (OREW Pierszczewo); 
II miejsce – Katarzyna Byczkowska (OREW Pierszczewo); Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 stycznia w ORW
III miejsce - Jakub Wendt (ORW Szklana). w Szklanej.
Kategoria 20-25 lat: Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
I miejsce – Michał Adamski (OREW Pierszczewo);
II miejsce – Damian Butowski (OREW Sikorzyno). Alicja Wica, Łukasz Piekarski

Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie kartki bożonarodzeniowej
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28 stycznia w Zespole Szkół w Go-
widlinie został rozstrzygnięty konkurs plas-
tyczny „Barwy Zimy”. Jego organizatorki: Ag-
nieszka Bladowska i Edyta Formela, nauczy-
cielki wychowania przedszkolnego z gowid-
lińskiej placówki, postanowiły zachęcić trzy-
i czterolatki do pokazania barw zimy. 

Do organizatorów wpłynęły 62 prace 
plastyczne z siedmiu przedszkoli z gminy Siera-
kowice. Dzieci biorące udział w konkursie zos-
tały podzielone na dwie grupy wiekowe: trzy-
latki i czterolatki. Prace zostały ocenione przez 
jury w składzie: Natalia Stefanowska, Maria 
Wolska-Rychert i Dominika Kuczkowska. Ko-
misja przy ocenie brała pod uwagę samodziel-
ność wykonania, oryginalność pomysłu i ogól-
ny wyraz artystyczny. Ogółem nagrodzono 14 
prac. 

W grupie wiekowej 3-latków pierw-
sze miejsce zajęły: Zosia Skierka (Przedszkole 
,,Nibylandia” Sierakowice) oraz Nell Kielińska 
(Niepubliczne Przedszkole ,,Bajeczny Ogród” 
Sierakowice); drugie miejsce przypadło 
Tomaszowi Formeli (Odział Przedszkolny
w Zespole Szkół w Gowidlinie) oraz Wiktorii 
Patelczyk (Odział Przedszkolny w Zespole 
Szkół w Kamienicy Królewskiej). Wyróżnienia 
w tej kategorii wiekowej trafiły do: Poli Bulczak 
(Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach), 
Alicji Mejna (Odział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Puzdrowie) i Matyldy Dyszer 
(Przedszkole ,,Chatka Puchatka” w Gowidli-
nie).

W grupie wiekowej 4-latków pierw-
sze miejsce przypadło Rozalii Domaszk 
(Przedszkole ,,Nibylandia” Sierakowice)
i Emilii Bulczak (Samorządowe Przedszkole
w Sierakowicach); drugie miejsce zajęły: 
Nikola Marcińska (Niepubliczne Przedszkole 
,,Bajeczny Ogród” Sierakowice) oraz Helena 
Wenta (Przedszkole ,,Chatka Puchatka” w Go-
widlinie). Wyróżniono prace: Przemysława Bla-
dowskiego (Odział Przedszkolny w Zespole 
Szkół w Gowidlinie), Filipa Bulczak (Odział 
Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Puz-
drowie) oraz Filipa Klebba (Odział Przed-
szkolny w Zespole Szkół w Kamienicy Królew- czała Maria Wenta-Barlak – dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie oraz Aleksandra Stark – 
skiej). wicedyrektor placówki. 

Autorzy zwycięskich i wyróżnionych Efekty pracy przedszkolaków zostały wyeksponowane na 
prac otrzymali dyplomy i nagrody, które wrę- wystawie, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć dzieła małych artystów. 

Maluchy wykazały się bowiem wielką wyobraźnią i pomysłowością przy 
tworzeniu prac konkursowych. 

AK, foto: AK

Najzimniejsza pora roku oczami najmłodszych 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barwy Zimy”
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Bal karnawałowy dla przedszkolaków to piosenek. Największy zachwyt wywarł na dzieciach 
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele konkurs na najpiękniejszy strój. Było to nie lada 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, wyzwanie dla jury, ale dzięki burzliwym narodom 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też udało się wyłonić te najpiękniejsze stroje. Wyróż-
było i u nas. W dniu 6 lutego w Przedszkolu „Chatka nione dzieci otrzymały statuetkę, szarfę, a także 
Puchatka” w Gowidlinie odbył się bal karnawałowy. pamiątkowy dyplom. Po kilku chwilach wypoczyn-
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się ku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za boha- w rytm samby, walczyka, kaczuszek. Kiedy czas 
terów znanych bajek, w salach przedszkolnych zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały 
można było spotkać wróżki, królewny, motylki, ry- salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowaw-
cerzy, piratów, Spider-mana, Batmana i wiele com spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna 
innych postaci. Wystrój sali wprowadzał w radosny zabawa przyniosła wiele radości naszym wycho-
nastrój oraz zachęcał wszystkich do udanej zabawy. wankom, a to było głównym celem  balu. Dzięku-
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, jemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał w przygotowanie pięknych balowych strojów. 
z twarzy. Tego dnia dzieci pozowały do zdjęć Kolejny bal Karnawałowy w Przedszkolu „Chatka 
grupowych oraz indywidualnych. Podczas odpo- Puchatka” już za rok.
czynku Panie zachęcały do śpiewania znanych 

Tekst i foto: Kamila Wiśniewska

Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale

Kubuś Puchatek mieszka w Stumilowym 
Lesie. Choć trochę niezdarny i – jak sam mówi – jest 
misiem o małym rozumku, kochają go miliony dzieci 
na całym świecie. 18 stycznia obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Data ta 
nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1882 roku urodził 
się pisarz Alan Aleksander Milne – twórca misia. 
Pierwsza książka o Kubusiu ukazała się w 1926 roku. 
Od tamtego czasu dzieła pisarza przetłumaczono na 
kilkanaście języków. 

Nasze dzieci, które poznają świat w Przed-
szkolu „Chatka Puchatka”, z niecierpliwością czekały 
na ten dzień. 16 stycznia odwiedził Przedszkole 
Prawdziwy Kubuś Puchatek, który tańczył z dziećmi, 
bawił się i śpiewał. Dzieci miały możliwość zapytania 
go o wiele rzeczy – gdzie mieszka, kto jest jego 
najlepszym przyjacielem, co lubi najbardziej jeść itp. 
Przedszkolaki skosztowały to, co niedźwiadki lubią 
najbardziej, czyli miód. Kubuś przyniósł dzbanuszek tej pysznej słodkości wraz z ciasteczkami. 

Z okazji przybycia tak ważnego gościa Panie zorganizowały w Przedszkolu Konkurs Plastyczny pt. „Kubuś Puchatek – mój przyjaciel”. 
Wielu Przedszkolaków wraz z pomocą rodziców wykonało przepiękne prace. Laureatom konkursu Gratulujemy!

Tekst i foto: Kamila Wiśniewska

Dzień Kubusia Puchatka w Przedszkolu „Chatka Puchatka” w Gowidlinie
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Dnia 4 lutego w naszym przedszkolu „Bajeczny Ogród”
w Sierakowicach odbyły się Jasełka z okazji Dnia Babci. Dzieci wraz ze 
swymi paniami: Moniką Formela i Jolantą  Mrożewską przygotowały 
przedstawienie historii narodzin Dzieciątka Jezus. Przedstawienie było 
przeplatane kolędami i pastorałkami śpiewanymi przy akompaniamencie 
fortepianu. Przedszkolaki recytowały wiersze swoim ukochanym 
babciom oraz śpiewały piosenki, przy  których babcie tupały, klaskały
i posyłały całusy swoim wnukom. Na zakończenie zrobiono wspólne 
zdjęcie, wręczono prezenty: serduszka ze zdjęciem dzieci oraz kwiatki. 
Oczywiście  zaproszono babcie na poczęstunek przy kawie, gdzie dzieci 
pochwaliły się zajęciem I miejsca w grupie czterolatków (Nikola 
Marcińska) i II miejsca w grupie trzylatków (Nell Kielińska) w gminnym 
konkursie plastycznym pt.: „Barwy Zimy”, którego uroczyste rozstrzyg-
nięcie odbyło się dnia 28 stycznia w Zespole Szkół w Gowidlinie.

Monika Formela
Foto: nadesłane

Dzień Babci w przedszkolu „Bajeczny Ogród”

Dnia 17 lutego w przedszkolu „Bajeczny Ogród” w Sierako-
wicach odbył się bal przebierańców. Na bal przybyła: Czarownica, Cali-
neczka, Królewna Śnieżka, Księżniczka, Wróżka, Kopciuszek, Pająk, 
Tygrys, Miś, Kucharka, Spider-Man, Muszkieter, Policjant, Pingwin,
a nad całą bajkową grupą czuwała pani Muszkieterka. Rozpoczęcie balu 
zaczęło się od wspólnego przywitania i wprowadzenia dzieci w krainę 
baśni. Odbył się pokaz, na którym przedszkolaki prezentowały swoje 
postacie. Wspólna zabawa taneczna, konkursy oparte na znajomości pos-
taci, które przybyły na bal, taniec z balonikami czy wykonanie grupowej 
pracy plastycznej pt.: „Bal postaci z bajek” – to tylko niektóre z atrakcji. 
Nie zabrakło również słodkości, a na sam koniec wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy.

Monika Formela
Foto: nadesłane

Bal przebierańców

Dnia 22 stycznia w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej Kwiecień oraz Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli, za co ser-
odbył się po raz trzeci Konkurs Matematyczno-Ekologiczny decznie dziękujemy.
„Ekologiczny Pitagoras”. Była to pierwsza edycja konkursu powia- Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:
towego. Honorowym patronatem objęli konkurs: Starosta Powiatu Kar- Kategoria kl. IV:
tuskiego Janina Kwiecień oraz Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz miejsce I - Mikołaj Jaworski (Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły 
Kobiela. Organizatorem był Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej, od Podstawowej w Leźnie);
strony merytorycznej nad całością czuwały nauczycielki matematyki miejsce II - Mateusz Penkowski (Zespół Kształcenia i Wychowania
i przyrody naszej szkoły: Renata Gojtowska i Ewelina Wejer. w Stężycy);

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół miejsce III - Jakub Stromski (Szkoła Podstawowa w Pępowie).
podstawowych z terenu powiatu kartuskiego. W tym roku do konkursu Kategoria kl. V: 
przystąpiło 15 szkół, ogółem gościliśmy 40 uczestników. miejsce I - Hubert Leszczyński (Szkoła Podstawowa w Załakowie);

Po zmaganiach konkursowych, w czasie oczekiwania na wer- miejsce II - Tymoteusz Krzebietke (Szkoła Podstawowa w Sierakowi-
dykt komisji, uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych cach);
przez Panią Agnieszkę Gumińską, pracownika Instytutu Pamięci miejsce III - Dawid Wierdak (Zespół Kształcenia i Wychowania
Narodowej w Gdańsku. Tematem przewodnim spotkania była tajemnicza w Stężycy).
postać Kaprala Wojtka. Kategoria kl. VI:

Po zakończeniu obrad komisji głos zabrała Dyrektor Hanna miejsce I - Sandra Labuda (Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach);
Subkowska-Wójcik, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich miejsce II - Jagoda Stankowska (Szkoła Podstawowa w Borzestowie);
uczestników oraz odczytała wyniki konkursu. Gratulacje młodym miejsce III - Remigiusz Kamiński (Zespół Kształcenia i Wychowania
matematykom i ekologom złożył również Dyrektor Zespołu Ekono- w Brodnicy Górnej).
miczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sierakowice Jacek Mazur. 

Tekst i foto: nadesłaneZwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne nagrody, które zakupi-
liśmy dzięki życzliwości i hojności Starosty Powiatu Kartuskiego Janiny 

Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekologiczny „Ekologiczny Pitagoras”
w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
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Uczniowie z gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 
przystąpili do kolejnej akcji. Projekt „Bezpieczne ferie” zorganizowany
z inicjatywy pani Beaty Wica-Deik i pani Grażyny Parackiej ruszył
w gimnazjum po raz czwarty. Udział w nim wzięli wszyscy chętni ucz-
niowie, którzy chcieli zaprezentować swój sposób spędzania czasu 
w czasie ferii, w lutym br. 

„Bezpieczne ferie” przebiegły wśród naszej młodzieży bardzo 
aktywnie. W gimnazjum rozgrywały się mecze piłki siatkowej, gra w ko-
sza, ping-ponga. Pan Witold Sildatk spotkał się na z młodymi harcerzami 
z naszego gimnazjum oraz ze SP w Mojuszu. Pan Rajmund Spręga 
zaproponował fantastyczne spotkania wędkarskie. Pani Elżbieta Matyka 
– zajęcia matematyczne. Dla tych z „głową w chmurach” odbyły się 
zajęcia z pilotażu, czyli zajęcia z tematyki lotniczej z p. Adrianem 
Klawikowskim. Dla tych, którzy nie chcieli być poza domem – czas 
błogiego lenistwa był czasem wytęsknionym. Niektórzy z radością 
wychodzili na orlikowe lodowisko. Niektórzy z naszych uczniów 
świetnie szusowali na nartach. Jedna z uczennic przesłała zdjęcia z war-
sztatów rękodzieła, na jakie pojechała aż do Białki. Były też ciekawe 
maile od uczennic, które spędzały czas ferii na eskapadach jeździeckich. 
Młodzież choć na chwilę oderwała swe oczy od komputerów! Niektórzy Jak dobrze, że wszyscy wróciliśmy zadowoleni i pełni 
znaleźli też czas, jaki poświęcili na pomoc niepełnosprawnym dzieciom entuzjazmu, z nowym zapasem sił  na kolejne miesiące!
w Ośrodku w Szklanej. Kinga Lehmann, Ig i Weronika Szreder, kl. IIe

„Bezpieczne ferie” w sierakowickim gimnazjum

Dnia 22 stycznia 2015 r. w ramach działalności Szkolnego 
Koła Caritas, wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach odwiedzili
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Specjalnie na tę 

okazję uczennice Technikum, w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego, przygotowały 
dla podopiecznych słodkie wypieki. Z okazji świąt 
Babci i Dziadka złożyliśmy mieszkańcom ośrodka 
najserdeczniejsze życzenia. To wydarzenie uświetnił 
muzyczny występ Waldemara Hincy z klasy I LO, 
Tomasza Krefty i Szymona Choszcza z klasy I a ZSZ.

Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej 
atmosferze. Nie zabrakło ciepłych słów i serdecznych 
uśmiechów. Jako wolontariusze lubimy dzielić się 
sercem. Cieszymy się z tego, że możemy innym spra-
wić radość. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
nie kryli swego zadowolenia i nie szczędzili nam braw. 
Wizyta w ośrodku była dla nas wszystkich bardzo 
znacząca i cenna. Planujemy kolejne takie spotkania. 
Warto przecież pomagać.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
w ZSP i ZSZ w Sierakowicach

wraz z opiekunem -  Aleksandrą Labuda

Foto: nadesłane

Szkolne Koło Caritas w Domu Opieki Społecznej w Sulęczynie 

Uczniowie przy swoich pisemnych wypowiedziach, na holu gimnazjalnym
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Studniówka 2015 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

W sobotę 24 stycznia 2015 
roku na balu przedmaturalnym w Sie-
rakowicach, w przepięknie udekoro-
wanej sali „Bieszczadna”, bawili się 
wraz ze swoimi nauczycielami i ro-
dzicami uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z klasy III Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz klasy 
IV Technikum kształcącego w zawo-
dach: technik żywienia i gospo-
darstwa domowego oraz technik eko-
nomista. Szampańska zabawa trwała 
do białego rana, a bawiło się ok. 160 
osób. 

Studniówkę oficjalnie roz-
począł dyrektor szkoły Grzegorz Ma-
chola przecięciem symbolicznej 
wstęgi oraz złożeniem w imieniu 
własnym i wieloletniego dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach Krystyny Formela 
podziękowań  wychowawcom, nau-
czycielom i rodzicom za wysiłek wło-
żony w kształcenie i wychowanie 
młodego pokolenia. 

Bal rozpoczął się o godzi-
nie 19:00 od tradycyjnego dostojnego 
poloneza. Choreografię przygoto-
wały nauczycielki wychowania fi-
zycznego: Katarzyna Cyman i Ka-
mila Gilmajster. Panowie postawili 
tradycyjnie na ciemne garnitury, kra-
waty. U pań dominowały suknie ba-
lowe w przeróżnych kolorach i fanta-
zyjne fryzury.

O godzinie 22:00 tego-
roczni maturzyści serdecznie po-
dziękowali dyrekcji, wychowawcom 
klas, nauczycielom oraz rodzicom za 
lata pracy i wysiłku. Symbolem 
wdzięczności stały się wręczone 
kwiaty. Część artystyczną przygoto-
wali uczniowie klasy III LO – zapre-
zentowali  zgromadzonym gościom 
tradycyjny kabaret dotyczący życia 
szkoły i własnych przeżyć, których 
doświadczyli na przestrzeni lat nauki 
w ZSP w Sierakowicach. Widownia 
bawiła się doskonale.

Zabawę na żywo prowa-
dził zespół „Blu Bend”, który grał 
znane wszystkim szlagiery. O pół-
nocy były muzyczne dedykacje dla 
wychowawców klas maturalnych.
W tym roku są to: Renata Brzezińska-
Wróblewska – wychowawczyni kla-
sy III LO, Lucyna Kuczkowska – 
wychowawczyni kl. IV TE i Ewa 
Szlaga-Ortmann – wychowawczyni 
kl. IV TŻ. Uczniowie integrowali się 
z nauczycielami, zapraszali ich do 
wspólnych zdjęć i tańca. Wszyscy 
zdali egzamin z dojrzałej i odpowie-
dzialnej zabawy.

 
Ewa Szlaga-Ortmann 

Foto: Jerzy Okrój

Klasa IV TE z dyrektorem Grzegorzem Macholą, wicedyrektor Marzeną Majcher i wychowawczynią klasy Lucyną Kuczkowską

Klasa IV TŻ z dyrektorem Grzegorzem Macholą, wicedyrektor Marzeną Majcher i wychowawczynią klasy Ewą Szlaga-Ortmann

Klasa III LO z dyrektorem Grzegorzem Macholą, wicedyrektor Marzeną Majcher i wychowawczynią klasy Renatą Brzezińską-Wróblewską 
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Data Wydarzenie Miejsce Organizator 

luty-czerwiec
2015 r.

Konkursy dla szkół: 
- plastyczny (karykatury wybitnych Kaszubów)
- wiedzy o życiu i twórczości ks. Sychty
- fotograficzny (śladami ks. Sychty)
- multimedialny
(regulaminy konkursów na stronie 
www.gok.sierakowice.pl)

- Teren województwa 
pomorskiego

Gmina Sierakowice
Szkoły z terenu Gminy Sierakowice
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

21 marca
2015 r.
(sobota)
godz. 11.00

„Tu się wszystko zaczęło. Puzdrowo” 
- uroczystości  w 108 rocznicę urodzin
 ks.dr Bernarda Sychty

- Puzdrowo Gmina Sierakowice
Szkoła Podstawowa im. Ks.B.Sychty
w Puzdrowe
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

29 marca
2015 r.
(niedziela)

XV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych
„Kaszëbskô Bina” 

- Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

05–31 maja
2015 r.

Wystawa „To je krótczé, to je dłudżé… Wędrówki 
szlakiem obrazkowych nut” w ramach wydarzenia 
„Liczą Kaszuby, żem je tak kochał… - Ksiądz 
Prałat  i Kanonik B. Sychta”

- Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

04 czerwca 
2015 r.
(czwartek)

Otwarcie Wystawy akordeonów z kolekcji Pawła 
Nowaka 
Wystawa czynna do 05 lipca 2015 r.
Koncert Zespołu ALMOST JAZZ GROUP
„Na Kaszëbach”

- Drewniany Zabytkowy 
   Kościół w Sierakowicach

Gmina Sierakowice
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

05 czerwca
2015 r. (piątek)
godz. 19.00
godz. 20.30

- Spektakl „Hanka so żeni  w wykonaniu Teatru 
Regionalnego z Luzina

- Uczta weselna

- Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

- Amfiteatr SZEROKOWIDZE

Gmina Sierakowice
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

06 czerwca
2015 r. 
(sobota)
10.00-13.00

16.00

18.00

Konferencja naukowa:
- Dzieła i osoba ks. Bernarda Sychty inspiracją 
interdyscyplinarnych zainteresowań
- parada pocztów sztandarowych i gości
do Amfiteatru "Szerokowidze"

Sala konferencyjna Gminy 
Sierakowice

Gmina Sierakowice
Doktorantka Uniwersytetu 
Gdańskiego Aneta Kulwikowska

- Msza Święta z kaszubską liturgią słowa Ołtarz Papieski Parafia św. Marcina w Sierakowicach
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

- odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Bernarda 
Sychty

Plac przy Kościele
Św. Marcina

Gmina Sierakowice
Andrzej i Tadeusz Bigus

- koncerty zespołów folklorystycznych, 
muzycznych kaszubskich; podsumowanie 
konkursów; kiermasze twórców ludowych, kuchnia 
kaszubska

Amfiteatr "Szerokowidze" Gmina Sierakowice
Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

06 czerwca - 
30 września 
2015 r.

Wystawy pokonkursowe Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach

Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…
Ksiądz Prałat i Kanonik Bernard Sychta
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24 stycznia w parku edukacyjnym ZOO Egzotyczne 
KASZUBY odbyła się w sali kinowej premiera filmu „Animowani 
seniorzy na Orlikach”. Przed rozpoczęciem filmu dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Irena Kulwikowska przywitała przybyłych gości, m.in.: 
Monikę Chabior – prezes Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka 
oraz Wojciecha Stamma – koordynatora produkcji filmu, znanego poetę, 
prozaika, dramaturga i reżysera teatralnego. Na premierę zjechali także 
seniorzy z Pucka oraz Sierakowic wraz z animatorami sportu biorącymi 
udział w filmie i całym projekcie.

– Film „Animowani seniorzy na Orlikach” w zamyśle 
twórców ma mieć charakter dokumentu i instrukcji dla animatorów z ca-
łej Polski, pokazuje źródła dotarcia do grup seniorów i werbowania ich na 
Orliki w celu aktywnego spędzania czasu – podkreślał Wojciech Stamm. 
– Z produkcji powstanie poradnik, do którego można będzie się odnieść
i spróbować wykorzystać dobre praktyki wysnute przez animatorów 

Klimczok – Gdańsk, Iza Dubicka – Puck, Henryk Zaworski – Karwia podczas półrocznego projektu.
oraz Marian Wnuk-Lipiński – Sierakowice. Każdy z animatorów miał za – Orliki biorące udział w projekcie nie zostały wybrane 
zadanie stworzyć grupę seniorów oraz ułożyć plan półrocznej akty-przypadkowo. Były to Gdańsk, Puck, Karwia oraz Sierakowice – 
wizacji sportowej. Należy dodać, że Marian Wnuk-Lipiński na przełomie relacjonuje Monika Chabior. Już wcześniej fundacja przyglądała się 
września dołączył do grupy Animatorów Ekspertów, którzy szkolili pracy animatorów, była pewna swoich decyzji co do lokalizacji. 
animatorów z całej Polski podczas Akademii Animatora, jaka miała Specyfika filmu jest taka, że jest to przekaz naturalny, rzeczywisty, 
miejsce w połowie listopada w Pucku.pokazuje trudności codziennej pracy animatorów oraz finalny owoc, 

Organizatorem premiery „Animowani seniorzy na Orlikach” jakim jest senior 60+ na Orliku. Orliki kojarzą się z młodzieżą i piłką 
był Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, dzięki działaniom Pani nożną, a ci animatorzy pokazali, że także inne grupy wiekowe mają swoje 
dyrektor Ireny Kulwikowskiej. Ogromne podziękowania należą się także miejsce na Orliku, tylko trzeba przełamać barierę.
Panu Jackowi Pladze za organizację techniczną oraz oprawę wydarzenia.Projekt „Seniorzy na Orliki” finansowany był z rządowego 

programu ASOS, a realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury 
Marian Wnuk-Lipiński

Fizycznej z Pucka. Animatorzy biorący udział w projekcie to: Paweł Foto: nadesłane

Premiera filmu „Animowani seniorzy na Orlikach”
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W dniu 
6 lutego, po dwu-
tygodniowych tes-
tach, Artur For-
mela (mieszkaniec 
Sierakowic, do-
tychczas grający 
w klasie okręgo-
wej w zespole 
GKS BS Sierako-
wice, wychowa-
nek naszego klu-
bu, który w czasie 
swojej kariery grał 
również w Carusii 
Kartuzy, Kaszubi 
Kościerzyna) pod-
pisał roczny kon-
trakt z pierwszo-
ligowym zespo-
łem Drutex Byto-
via Bytów. Posta-
wa tego zawodnika powinna być wzorem dla młodych piłkarzy klubów naszej gminy i nie tylko. 
Dzięki zaangażowaniu, sumienności i ciężkiej pracy od dnia podpisania umowy jest graczem 
pierwszoligowym.

Waldemar Formela
Foto: strona klubowa Bytovia Bytów 

Po raz pierwszy w historii mieszkaniec
gminy Sierakowice zawodnikiem pierwszoligowego
Drutex Bytovia Bytów!
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Aby zapewnić dzieciom i mło-
dzieży możliwość aktywności ruchowej 
podczas ferii zimowych, klub sportowy 
BAT Sierakowice wraz z Gminą Siera-
kowice, reprezentowaną przez Mariana 
Wnuk-Lipińskiego, zorganizował dwa 
turnieje siatkówki. Dla uczestniczących 
w nich zespołów była to znakomita 
okazja do zaprezentowania swoich 
umiejętności i sprawdzenia formy spor-
towej.

Pierwsze zawody odbyły się 5 
lutego w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Gowidlinie. Do organizacji 
dołączył się także UKS Gowidlino. W ry-
walizacji wzięły udział cztery ekipy: 
Gimnazjum Lipusz, Gimnazjum Siera-
kowice, ZS Pomieczyno i ZS Gowidlino. 
Zdecydowanie najmocniejszą ekipą 
okazał się team z Lipusza, który wygrał 
wszystkie mecze. Pozostałe drużyny biły 
się do końca o drugą lokatę, niektóre 
mecze kończyły się tie-breakami, a rywa-
lizujące gimnazjalistki dostarczyły wi-
dzom mnóstwa emocji, naprawdę dobrze 
się przy tym bawiąc.

Oto wyniki rywalizacji:
Lipusz – Gowidlino 2:0
Pomieczyno – Sierakowice 2:0 Gowidlino – Sierakowice 2:0
Lipusz – Sierakowice 2:0 Pomieczyno – Lipusz 0:2
Pomieczyno – Gowidlino 2:1 MVP turnieju zdobyła Agata Lipińska, zawodniczka z Lipu-

sza.
Organizatorzy dziękują za udział trenerom drużyn: Robertowi 

Klasie (Lipusz), Wioletcie Kuchcie (Sierakowice), Stanisławowi Kus 
(Pomieczyno) oraz Dyrekcji ZS Gowidlino za pomoc w organizacji 
rozgrywek.

Trenujące w klubie kadetki z Gowidlina wystąpiły w składzie: 
Agata Wolska, Natalia Wolska, Dominika Sildatk, Kamila Szela, Ola 
Krefta, Weronika Labuda, Natalia Górniak.

Dzień później w Szkole Podstawowej w Sierakowicach, przy 
współpracy z lokalnym UKS-em, z inicjatywy Izabeli Grzenkowicz 
odbył się turniej mini-piłki siatkowej dla dziewcząt z klas IV-VI. Wzięły 
w nim udział szkoły z Pomieczyna, Przodkowa, Sierakowic i Gowidlina. 
Rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta od tej z dnia poprzedniego.
W trzech meczach do zwycięstwa potrzebny był dodatkowy set. Organi-
zatorów cieszy zaangażowanie młodych, początkujących zawodniczek. 
To dopiero materiał na dobre siatkarki i jak słusznie zauważył pod-
sumowujący rywalizację Dyrektor SP Sierakowice pan Ireneusz Płotka – 
wszystko jeszcze przed nimi i jeśli nie zabraknie sportowego zacięcia, to 
w przyszłości trenerzy będą mieli z nich naprawdę pociechę.

Pomieczyno – Gowidlino 2:0
Przodkowo – Sierakowice 2:0
Pomieczyno – Przodkowo 1:2
Sierakowice – Gowidlino 1:2
Pomieczyno – Sierakowice 2:1
Przodkowo – Gowidlino 2:0
Młodziczki trenujące w klubie KS BAT wystąpiły w składzie: 

Julia Keller, Martyna Naczk, Hanna Dawidowska, Martyna Mallek, 
Gosia Woźniak, Zosia Labuda, Samanta Naczk i Ewelina Krefta.

Dziękujemy za zaangażowanie  trenerom: Izabeli Grzen-
kowicz (Sierakowice), Stanisławowi Kus (Pomieczyno), Emilii Szmidt 
(Przodkowo). Mamy nadzieję, że zdobyte w rywalizacji doświadczenie 
zaprocentuje w przyszłych rozgrywkach na etapie gimnazjalnym i liceal-
nym. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Sierakowice za ufundo-
wanie nagród na oba turnieje.

Paweł Staszek – KS BAT Sierakowice
Marian Wnuk-Lipiński – koordynator do spraw sportu w Gminie Sierakowice

Zimowe Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sierakowice
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I Mistrzostwa Bytowa w Piłce Siatkowej Kobiet
Na sportowo postanowiły spędzić ostatni weekend zimowych Rozpędzone sierakowiczanki pokonały pewnie ekipę z Gdań-

ferii siatkarki trenujące w sekcji seniorskiej KS BAT Sierakowice, ska 2:0 (25:9, 25:7) dzięki czemu zajęły I miejsce w grupie. BAT KOSiR 
przyjmując zaproszenie na jednodniowy turniej siatkówki w Bytowie. Kościerzyna pokonał Team Bytów i zajął drugie miejsce w grupie, 
Wykorzystały okazję nie tylko do dobrej zabawy, ale również do awansując razem z nami do półfinału. W drugiej grupie najlepszą ekipą 
promocji naszej gminy i nawiązania nowych znajomości. Oprócz naszej okazała się Forpula Lipusz. Do półfinału awansowała również drużyna
drużyny w zawodach udział wzięły ekipy, które znamy z rywalizacji z Kołczygłów.
w Kościerskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej rozgrywanej w Li- Spotkanie półfinałowe KS BAT Sierakowice rozgrywał
puszu (aby śledzić rezultaty naszej drużyny w tych rozgrywkach z Kołczygłowami. Początek rywalizacji to utrzymujące się trzypunktowe 
zapraszamy na stronę klubu www.ks-bat.pl): Forpula Lipusz, BAT prowadzenie naszych rywalek do stanu 18:15. Potem udało się dogonić 
KOSiR Kościerzyna, Team Bytów oraz Keszki Gdańsk, Kołczygłowy przeciwniczki i wygrać seta 25:22. W drugim secie rywalki również 
i SMS Bytów. wysoko postawiły nam poprzeczkę, ale znakomita gra obronna naszej 

drużyny nie pozwoliła im „oderwać” się i zdobyć przewagi. W końcówce 
ogranie i większe doświadczenie pomogło nam wygrać 25:19 i awan-
sować do finału. W rywalizacji Lipusza z BAT KOSiR o końcowym 
wyniku zadecydował tie-break, który pewnie rozpoczął Lipusz, osiągając 
wysoką przewagę 9:0. Potem kościerska ekipa obudziła się i podjęła 
rywalizację, ale przewaga z początku seta wystarczyła znakomitej ekipie 
Forpuli do zwycięstwa.

W meczu o III miejsce BAT KOSiR pewnie pokonał 
przeciwnika z Kołczygłów 2:0 i zajął dobrą trzecią lokatę. W finałowym 
starciu KS BAT Sierakowice zmierzył się z zeszłorocznym mistrzem 
Kościerskiej ALPS Forpulą Lipusz. Obie drużyny stworzyły znakomite 
siatkarskie widowisko, pełne walki, wymian „ognia”, pojedynku 
taktycznego. Na wyżyny gry w obronie wzniosła się nasza ekipa, 
dokładając do tego solidny atak, w efekcie zwyciężając pierwszego seta
z faworyzowanym rywalem 25:19. W drugiej odsłonie minimalnie 

Rywalizacja została podzielona na dwie grupy. Nasze 
zawodniczki trafiły do grupy z Team Bytów, Keszki Gdańsk i BAT 
KOSiR Kościerzyna. W pierwszym spotkaniu graliśmy z ekipą 
gospodarzy. Dzięki uważnej grze dość spokojnie udało się nam 
rozstrzygnąć pierwszego seta na swoją korzyść (25:19). Na początku 
drugiego nasza drużyna uzyskała sześciopunktową przewagę, która 
utrzymała się przez większość seta. Jednak pod koniec Team Bytów 
dogonił nasze zawodniczki i zrobiło się 24:24. Wojnę nerwów w koń-
cówce lepiej wytrzymał nasz doświadczony siatkarsko zespół i wygrał 
drugiego seta 26:24. 

lepszy był rywal z Lipusza, zatem o końcowym sukcesie decydował tie-
break. Raz jedna ekipa, raz druga na krótko odskakiwały przeciwnikowi, 
ale rywal zawsze doganiał wynik i zrobiło się 14:14. Końcówkę meczu 
lepiej zagrała Forpula Lipusz i zdobyła mistrzostwo Bytowa. My cieszy-
liśmy się z bardzo dobrego drugiego miejsca. Oto końcowa klasyfikacja:

1. Forpula Lipusz
2. KS BAT Sierakowice
3. BAT KOSiR Kościerzyna
4. Kołczygłowy
5. Team Bytów
6. SMS Bytów
7. Keszki GdańskW kolejnym meczu spotkaliśmy się z naszymi imienniczkami 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i gratulujemy z Kościerzyny. Młoda, dopiero ucząca się siatkarskich tajników ekipa 

znakomitej organizacji turnieju. Nasza drużyna zagrała w składzie: BAT KOSiR bardzo się starała dotrzymać nam kroku. Dla kibiców było 
Karolina Polejowska, Natalia Bojanowska, Angelika Wenta, Katarzyna to najciekawsze spotkanie w grupie, gdyż z obu stron nie brakowało 
Ruszewska, Mirella Treder, Rita Miotk, Agnieszka Grucza, Martyna dynamicznych ataków, pięknych obron, gry blokiem. Pierwszy set toczył 
Wolska.się „punkt za punkt”, w końcówce jednak sierakowiczanki „podkręciły” 

tempo i rozstrzygnęły rywalizację 25:19. Drugi set to koncertowa gra 
Paweł StaszekBAT Sierakowice: rewelacyjna gra w obronie i skuteczny atak 

Foto: nadesłanezniwelował atuty ambitnych dziewcząt z Kościerzyny, w tym secie 
rywalki zdobyły tylko 13 punktów.

Karolina Polejowska odbiera gratulacje za II miejsce
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W dniu 8 lutego 
2015 roku dobiegły końca 
rozgrywki XIX Edycji Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej im. 
Tadeusza Wesółki Sierako-
wice 2014/2015. Już tydzień 
wcześniej zespół Rekla-
ma4YOU and Rulis zapewnił 
sobie zwycięstwo w tej edy-
cji rozgrywek. Hitem ostat-
niej kolejki był mecz o 2. i 3. 
miejsce pomiędzy drużynami 
Elhad Daniel Hapka – Sanitar 
System. Ostatecznie mecz 
zakończył się remisem 2 : 2, 
co dało drugie miejsce druży-
nie Elhad.
Wyniki IX ostatniej kolejki: 
We - Met Team - Sporting 
Sierakowice    3 : 4
Gosz Dach - Janus Siera-
kowice      15 : 2
Puzdrowo Team - Ajax 
Wandtke Sierakowice    3 : 5

Strzelcy 15 bramek: Kąkol Jakub (Reklama4YOU nad Rulis)Reklama4YOU and Rulis - 
Strzelcy 14 bramek: Klejna Dawid (Sporting Sierakowice) LKS Łebunia     9 : 1
Strzelcy 13 bramek: Formela Artur, Pawlik SzymonSanitar System - Elhad Daniel Hapka      2 : 2
 Zwycięzcą Ligi Halowej 2014/2015 został zespół Rekla-
Klasyfikacja końcowa „fair  play”:ma4YOU and Rulis.
1. Gosz - Dach - 9 pktKlasyfikacja końcowa:
2. Sanitar System - 15 pkt1. Reklama4YOU and Rulis - 27 pkt
3. Puzdrowo Team - 24 pkt  2. Elhad Daniel Hapka - 22 pkt
4. LKS Łebunia - 27 pkt3. Sanitar System - 20 pkt
5. Elhad Daniel Hapka - 29 pkt4. Gosz - Dach - 15 pkt
6. Ajax Wandtke Sierakowice - 30 pkt5. We - Met Team - 13 pkt
7. We - Met Team - 34 pkt6. LKS Łebunia - 12 pkt
8. Janus Sierakowice - 36 pkt7. Ajax Wandtke Sierakowice - 9 pkt
9. Reklama4YOU and Rulis - 41 pkt8. Sporting Sierakowice - 9 pkt  
10. Sporting Sierakowice - 62 pkt9. Janus Sierakowice - 3 pkt  

 10. Puzdrowo Team - 3 pkt 
Wyróżnienia „Odkrycie Ligi”: Choszcz Marcin (We - Met 

Team), Breza Patryk (Ajax Wandtke Sierakowice), Marszałkowski Klasyfikacja końcowa strzelców:
Szymon (Ajax Wandtke Sierakowice). Wyróżnienie „Najbardziej Strzelcy 24 bramek: Miotk Zbigniew (Gosz - Dach)
wszechstronny Zawodnik”: Stenka Radosław (Sanitar System). W klasy-Strzelcy 22 bramek: Zengerski Kacper (WE - MET Team)
fikacji „Najlepszy Bramkarz”: Butowski Marcin (Elhad Daniel Hapka). Strzelcy 18 bramek: Szutenberg Gracjan (Reklama4YOU and Rulis) 

W klasyfikacji „Najlepszy Strzelec”: Miotk Zbigniew 
(Gosz – Dach). W klasyfikacji „Najlepszy Zawodnik”: 
Kąkol Jakub (Reklama4YOU and Rulis). Nagrodę Fair 
Play zdobył zespół Gosz – Dach.

Na zakończenie rozgrywek zwycięzcom ligi 
halowej wręczone zostały puchary, medale, statuetki oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Siera-
kowice, a dla najlepszego zawodnika, strzelca, bramkarza
i zespołu Reklama4YOU and Rulis nagrody finansowe 
ufundowane przez Pana Piotra Chrzanowskiego właścicie-
la RESTAURACJI 27 w Sierakowicach. Za wszystkie na-
grody bardzo dziękujemy.

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”, jako or-
ganizator rozgrywek halowych, bardzo dziękuje Panom Ja-
rosławowi Węsierskiemu-Tesen, Zbigniewowi Szramce 
oraz Romanowi Gruba za pomoc przy organizacji tych za-
wodów, a wszystkim kibicom i zawodnikom za sportową 
rywalizację i dostarczenie wielu emocji sportowych.

Już dziś zapraszamy na kolejną, jubileuszową, 
XX Edycję Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki 
Sierakowice 2015/2016. Zapraszamy!

Waldemar Formela
Foto: nadesłane

Podsumowanie rozgrywek halowej ligi piłki nożnej
Reklama4YOU and Rulis zwycięzcą

Laureaci ligi halowej 
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Ogłoszenia drobne

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. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji –
MARIA KAROLAK
tel. 609180 881 

– Grupa wsparcia
dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 609180 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 drugi i ostatni piątek miesiąca od godziny 
16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
27 lutego, 13 marca, 27 marca, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 29 maja, 12 czerwca, 26 czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 11 września, 25 września,
9 października, 23 października*, 13 listopada, 27 listopada, 18 grudnia*.
*w październiku i 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

Przyjmujemy zamówienia na ciasta i torty na każdą okazję: urodziny, jubileusze, wesela, przyjęcia.
Cukiernia „U Iwonki”, Mojusz, tel. 784 77 22 45.
Przy większych zamówieniach tort gratis!

Sprzedam nowy materac przeciwodleżynowy produkcji niemieckiej, tel. 509 395 161

Sprzedam dom na działce 6000 m2, Sierakowice - Sosnowa Góra, nowa niższa cena, tel. 660 162 121 

Wynajem namiotów bankietowych wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, termosy, oświetlenie) o powierzchni 72 m2. Na 
każdą okazję. Zapraszamy. Więcej informacji pod numerem 604-883-536 lub 668-743-506. Gowidlino

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

Zagroda edukacyjna zaprasza grupy przedszkolne, szkolne i inne na kilkugodzinne zorganizowane pobyty, mini golf,
Dolina Jadwigi, tel. 691 688 971 

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00

przystępne ceny
nowoczesny sprzęt
USG 3D
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