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Jak co roku, publikujemy dane statys-
tyczne dotyczące liczby mieszkańców gminy. W ta-
beli szczegółowo podajemy, jak w ciągu ostatnich lat 
zmieniały się te liczby, ile dzieci urodziło się (z po-
działem na płeć), a ilu mieszkańców zmarło. 

Gmina Sierakowice od wielu lat charak-
teryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym, czyli 
różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą 
zgonów. Nie inaczej było w 2016 roku, kiedy to 
urodziło się 358 dzieci (174 chłopców i 184 dziew-
czynki), czyli o 14 więcej niż w 2015 roku. Niestety, 
liczba zgonów w 2016 r. była większa niż rok wcześ-
niej i wyniosła 127. Wskaźnik przyrostu naturalnego 
wyniósł ponad 12 promili i kształtuje się na takim 
samym poziomie jak w roku 2015.  

Liczba mieszkańców gminy Sierakowice 
pod koniec minionego roku przekroczyła już 19 tys. 
osób zameldowanych na pobyt stały, co łącznie
z zameldowanymi na pobyt czasowy (224 osoby) 
daje liczbę 19.304. W samych Sierakowicach
w ubiegłym roku mieszkały 7.153 osoby.  

Ilu nas jest, czyli statystyka gminna w 2016 roku

Rok

Liczba mieszkańców 
gminy 

(zameldowanych na 
pobyt stały)

Urodzenia
W tym 

Zgony

chłopcy dziewczynki

2006 16883 277 150 127 107

2007 17154 306 163 143 91

2008 17333 307 166 141 111

2009 17586 316 164 152 97

2010 17835 364 188 176 108

2011 18004 313 159 154 92

2012 18266 341 193 148 115

2013 18419 315 157 158 105

2014 18648 343 178 165 88

2015 18879 344 195 149 111

2016 19080 358 174 184 127

AK, źródło danych: USC Sierakowice
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Portal PUE w ARR Składanie wniosków
o płatność w ARR

Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych, jest 
dostępny dla beneficjentów za pośrednictwem strony internetowej 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do 14 lutego 2017 r. 
Agencji Rynku Rolnego. PUE daje możliwość składania wniosków 

można składać wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za I okres 
drogą elektroniczną.

ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016 r. 
Podstawowymi funkcjami PUE jest wypełnienie formularzy 

O przyznanie pomocy za redukcję dostaw mogli ubiegać się 
elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług, 

producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów 
opatrzenie ich podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź 

skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, 
profil zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do ARR. Dzięki PUE można 

ograniczyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego 
również uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Profilu 

trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. 
Interesanta, sprawdzić wniesienie należnej opłaty, stan sprawy oraz 

okresu referencyjnego. 
uzupełnić braki w już przesłanych dokumentach. 

Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału 
Platforma Usług Elektronicznych zastąpiła funkcjonującą do 

Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta 
tej pory aplikację e-Wnioski. Odwiedź PUE:

mleka lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłki listownej decyduje data 
wpłynięcia wniosku do OT ARR. 

Nadesłane

http://www.arr.gov.pl/o-arr/kontakt/e-wnioski

Komunikaty Agencji Rynku Rolnego

Koleżankom
Bernadecie Piotrowskiej i Janinie Wenta

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty i Teścia

przedstawiciela Społecznego Komitetu Budowy Szkoły
w latach 1992 – 1998 

składają
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkół w Gowidlinie

KAZIMIERZA WENTY

Panu Mirosławowi Szulcowi i jego najbliższym
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

składają pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

oraz członkowie KZPiT „Sierakowice”.

OJCA PAWŁA
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29 grudnia, podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, radni źZakup garażu wraz z infrastrukturą dla OSP w Gowidlinie – 160.000 zł
zatwierdzili budżet na 2017 rok. Zgodnie z założeniami uchwały źZakupy inwestycyjne dla OSP: aparaty powietrzne dla OSP 
dochody ustalono na poziomie 103.220.039 zł, a wydatki w kwocie Sierakowice, Tuchlino i Mojusz – 15.000 zł
109.470.039 zł. Deficyt w wysokości 6.250.000 zł zostanie sfinansowany źRezerwa inwestycyjna – 275.000 zł
przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. źWykup nakładów inwestycyjnych dot. rozbudowy budynku po szkole 

– Będzie to rok dosyć trudny, ale ambitny – powiedział wójt podstawowej w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji „Uśmiech 
Tadeusz Kobiela,  referując zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 Dziecka” – 300.000 zł
rok. – Będą dominowały tematy drogowe. Do dofinansowania zakwali- źBudowa przedszkola w Sierakowicach – 3.200.000 zł
fikowały się projekty budowy dróg Szklana – Jelonko i Jelonko – źModernizacja i utwardzenie placu parkingowego przy Zespole Szkół 
Sierakowska Huta, a także „schetynówka”. Na ten moment przewi- Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach – 50.000 zł
dujemy zaangażowanie inwestycyjne na ponad 18,5 mln zł. Jest to kwota źZakupy inwestycyjne dla Uczniowskich Klubów Sportowych – 20.000 
bez środków, które otrzymamy na „schetynówkę”, czyli ok. 1,9 mln zł. zł
Po podpisaniu umowy i otrzymaniu tych środków kwota przeznaczona źDotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum 
na inwestycje wzrośnie do ponad 20,4 mln zł. Medycznego w Sierakowicach – 100.000 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano w tegorocz- źDotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu 
nym budżecie kwotę w wysokości 18.504.772 zł, z tego środki własne aparatu USG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach – 28.722 
gminy to 7.609.414 zł, a środki pochodzące z innych źródeł to 1.395.358 zł
zł. Dodatkowo gmina wyemituje obligacje na kwotę 9,5 mln zł z przezna- źZakupy inwestycyjne GOPS – 7.000 zł
czeniem na budowę dróg, nowego przedszkola oraz sali gimnastycznej źDokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu 
przy zespole szkół w Tuchlinie. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach – 

Oto szczegóły zadań inwestycyjnych: 59.000 zł
źProjekty techniczne inwestycji wodociągowych – 99.600 zł źDokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej
źModernizacja drogi transportu rolnego w Łyśniewie i Skrzeszewie – i oświetleniowej w Sierakowicach – 35.000 zł
400.000 zł źOpracowanie dokumentacji projektowej – węzły integracyjne wraz
źBudowa dróg gminnych w Sierakowicach – ul. ks. Peplińskiego, z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami) – 155.000 zł
Wita Stwosza i Jeziorna (tzw. „schetynówka”) – 2.007.000 zł źWymiana nawierzchni na parkingu (ul. Rynek) w Sierakowicach – 
źBudowa drogi gminnej na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko – 650.000 zł
1.800.000 zł źOpracowanie dokumentacji projektowej – budowa sali wielofunkcyjnej 
źBudowa drogi na odcinku Szklana – Jelonko – 3.105.000 zł w Sierakowicach – 300.000 zł
źPomoc finansowa dla Gminy Sulęczyno w formie dotacji celowej na źBudowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową zespołu szkół w Tuch-
budowę drogi gminnej Podjazy – Widna Góra, etap II i III – 870.000 zł linie – 1.926.200 zł
źModernizacja ul. Podgórnej w Gowidlinie – 220.000 zł źBudowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach – 500.000 zł
źProjekty techniczne (drogi gminne: Sierakowice – Ciechomie – źBudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu – 150.000 zł
Kamienica Królewska, Gowidlino – Borowy Las) – 55.000 zł źBudowa boisk do siatkówki i bieżni lekkoatletycznej przy gimnazjum
ź„Kajakiem przez Pomorze” – budowa stanicy kajakowej i żeglarskiej w Sierakowicach – 100.000 zł
w Gowidlinie – 100.000 zł źBudowa kąpieliska w Gowidlinie – 100.000 zł
źDokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych – 78.050 zł źProjekty techniczne infrastruktury sportowej – 40.000 zł
źProjekty techniczne (ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe) – 179.230 zł Dodatkowo na bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, praca 
źWykup gruntów – 649.970 zł wyrówniarki, itp.) zarezerwowano w budżecie kwotę w wysokości
źZakupy inwestycyjne – 50.000 zł 680 tys. zł, a 1.250.000 zł na odszkodowania za zadania realizowane
źFundusz wsparcia dla policji – dofinansowanie budowy posterunku w ramach specustawy drogowej. 

AKpolicji w Sierakowicach – 300.000 zł
źZakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP
w Mojuszu – 420.000 zł

Radni zatwierdzili budżet na 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zaprasza na wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni 
w dniu 11 maja 2017 roku na godzinę 19.00 
na spektakl pt. „NOTRE DAME”. 
Koszt wyjazdu 110 zł (90 zł – bilet + 20 zł koszt transportu).
Bilety można kupić w Gminnym Ośrodku Kultury.
Więcej informacji: tel.: 58  681 62 14 lub 58  684 76 02.

Zaproszenie GOK

W imieniu dzieci z terenu gminy Sierakowice oraz w imieniu 
własnym, składamy Państwu serdeczne podziękowania za 
przekazane środki finansowe oraz słodycze, celem 
przeprowadzenia Akcji Mikołajkowej:
Wójtowi Gminy Sierakowice, Hurtowni Spożywczej 
„SKIBIŃSKI” z Sierakowic, Hurtowni „RIBENA” z Wygody 
Sierakowskiej, Sklepowi „ALKOR” z Sierakowic, Sklepowi 
Spożywczemu pp. Bojanowskich z Sierakowic, Radom 
Sołeckim z Bąckiej Huty, Borowego Lasu, Gowidlina, 
Leszczynek, Mojusza, Nowej Ameryki, Paczewa, Smolnik, 
Starej Huty, Szklanej.
Cenimy sobie bardzo wysoko Wasz szlachetny gest i umie-
jętność czynienia dobra dla innych ludzi. 
Życzymy Państwu, aby dobro okazane dzieciom wróciło do 
Was ze zdwojoną siłą i by było źródłem wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym, pracy zawodowej i społecznej.  

Z wyrazami wdzięczności
Pracownicy Gminnego Ośrodka

  Kultury w Sierakowicach

Podziękowanie

Uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dzięku-
jemy za nieodzowną pomoc przy  wcielaniu się w rolę 
Mikołajów”: Joannie Bychowskiej, Marzenie Joskowskiej, 
Aleksandrze Bronk, Sandrze Czaja, Wiolecie Czaja, Karolinie 
Malek oraz panu Andrzejowi Olszewskiemu z Sierakowic. 
Stworzyliście przyjazną atmosferę i dobrą zabawę dla 
milusińskich.

Dziękujemy!
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach 

Podziękowanie
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Jak co roku w okresie przedświątecznym do Urzędu Gminy Teresa i Edmund Ropellowie z Sierakowic,
zostały zaproszone pary, które obchodziły złoty jubileusz małżeństwa. Bożena i Brunon Skierkowie z Sierakowic,
Takich par w 2016 roku było dwadzieścia siedem. 16 grudnia jubilaci Genowefa i Brunon Stenclowie z Patok,
odebrali z rąk Wójta Gminy Medale przyznane przez Prezydenta RP za Maria i Konrad Stenclowie z Sierakowic,
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na uroczystość zaproszono także pary, Agnieszka i Albin Wentowie z Załakowa,
które świętowały 60. rocznicę ślubu. Gospodarzami spotkania byli: wójt Wanda i Stanisław Wrońscy z Tuchlinka,
Tadeusz Kobiela, Teresa Skierka i Sławomir Wróblewski z Urzędu Stanu Maria i Ryszard Żmuda-Trzebiatowscy z Sierakowic. 
Cywilnego oraz Mirosław Kuczkowski – zastępca przewodniczącego Diamentową, czyli 60. rocznicę ślubu obchodzili państwo: 
Rady Gminy. Agnieszka i Władysław Choszczowie z Gowidlina,

Złoty jubileusz małżeństwa, czyli 50. rocznicę ślubu w 2016 r. Józefa i Stanisław Drężkowie z Sierakowic,
obchodziły następujące pary: Gertruda i Leon Stenkowie z Sierakowic,
Bronisława i Jan Damaszkowie z Łyśniewa Sierakowickiego, Helena i Jan Szczypiorowie z Kamienicy Królewskiej.
Genowefa i Stanisław Dawidowscy z Gowidlina, Pary małżeńskie z pięćdziesięcioletnim i większym stażem są 
Małgorzata i Władysław Dawidowscy z Gowidlina, przykładem, że dzięki miłości, wzajemnemu szacunkowi, wyrozumia-
Bogumiła i Zygmunt Klebbowie z Sierakowic, łości i umiejętności wybaczania można zbudować silny i trwały związek, 
Jadwiga i Jan Klinkoszowie z Sierakowic, który może być przykładem dla młodszych generacji. Dlatego nie 
Helena i Jan Kuchtowie ze Smolnik, zabrakło gratulacji i życzeń, które złożył szacownym jubilatom wójt 
Teresa i Paweł Lehmannowie z Karczewka, Tadeusz Kobiela w imieniu swoim oraz samorządu i pracowników 
Regina i Jan Leszczyńscy z Sierakowic, administracji. Wzniesiono także toast za zdrowie jubilatów i nastąpiło 
Agnieszka i Jan Liberowie z Sierakowic, wręczenie prezydenckich odznaczeń. Każda z par otrzymała także 
Janina i Jan Mejnowie z Kowal, upominek ufundowany przez Gminę Sierakowice. 
Barbara i Franciszek Miotkowie z Sierakowic, Dla jubilatów przygotowano muzyczną niespodziankę – 
Elżbieta i Edmund Myszkowie z Sierakowic, wystąpił przed nimi Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchliń-
Maria i Jan Myszkowie z Kamienickiego Młyna, skie Skrzaty”. 
Krystyna i Józef Okrojowie z Sierakowic, Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” składa jubilatom 
Irena i Eugeniusz Olejnikowie ze Smolnik, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości, Bożego błogosła-
Klara i Edwin Petowie z Sierakowic, wieństwa i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia. 
Małgorzata i Wojciech Płotkowie z Dąbrowy Puzdrowskiej,

Tekst i foto: AKDanuta i Władysław Puzdrowscy z Sierakowic,
Bronisława i Józef Reiterowie z Długiego Krza,

Złote i diamentowe jubileusze małżeńskie

Państwo Agnieszka i Władysław Choszczowie Państwo Józefa i Stanisław Drężkowie

Państwo Bronisława i Jan Damaszkowie Państwo Genowefa i Stanisław Dawidowscy
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Państwo Bogumiła i Zygmunt Klebbowie Państwo Jadwiga i Jan Klinkoszowie

Państwo Helena i Jan Kuchtowie Państwo Teresa i Paweł Lehmannowie

Państwo Regina i Jan Leszczyńscy Państwo Agnieszka i Jan Liberowie

Pan Jan Mejna Państwo Barbara i Franciszek Miotkowie
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Państwo Maria i Jan Myszkowie Państwo Irena i Eugeniusz Olejnikowie

Państwo Klara i Edwin Petowie Państwo Małgorzata i Wojciech Płotkowie

Państwo Bronisława i Józef Reiterowie Państwo Teresa i Edmund Ropellowie 

Państwo Bożena i Brunon Skierkowie Państwo Genowefa i Brunon Stenclowie 
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Państwo Maria i Konrad Stenclowie Państwo Agnieszka i Albin Wentowie 

Państwo Wanda i Stanisław Wrońscy Państwo Maria i Ryszard Żmuda-Trzebiatowscy

Przed jubilatami wystąpił dziecięcy zespół „Tuchlińskie Skrzaty”
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Na czas świętowania 
Bożego Narodzenia Chór Kame-
ralny DISCANTUS, pod dyrek-
cją Sławomira Bronka, wydał 
płytę z kaszubskimi kolędami 
zatytułowaną „Nad mòrzã, pół-
nocą”. Po czterech latach od wy-
dania pierwszej płyty z kolędami 
– „Gòdë na Kaszëbach”, artyści
z Gowidlina powracają ze świą-
tecznym repertuarem pieśni, usy-
tuowanym wśród kaszubskich 
rybaków morskich. Na płycie 
odnaleźć można kaszubskie kolę-
dy znanych autorów tekstów jak: A. Nagel, L. Roppel, ks. B. Sychta, do 
muzyki: ks. A. Peplińskiego, E. Hinca czy J. Trepczyka. Opracowań 
kolęd na chór a'cappella oraz z towarzyszeniem instrumentalnym doko-
nali współpracujący od wielu lat z chórem Discantus kompozytorzy: 
Maciej Bolewski, Adam Diesner oraz Marek Raczyński. Ostatni z nich 
skomponował specjalnie dla wykonawców nową kolędę – „Nad mòrzã, 
północą”, na głos solowy, chór z towarzyszeniem kwartetu smyczko-
wego i dzwonów rurowych.

Nowa płyta chóru DISCANTUS

(Tłumaczenie artykułu jaki ukazał się na belgijskiej stronie internetowej po 
występie zespołu KZPiT „Sierakowice”) 

W uśpionym sercu złóż węglowych, w małym kościele, który 
nie równa się kopalni, lecz który jak głaz zamknięty tak wiele przypo-
mina. Jedyna prawdziwa osmoza równa kościelnej nawie głównej, 
połączyła obecnych i przyszłych, przeszłą pracowitość, przeszłość 
wiernych ojców. Epoka, gdzie święta, chrzciny, komunia, małżeństwa 
uroczyście obchodzono, inspirowane polską tradycją, które są 
wehikułem nici czasu… One są wszczepione w naszą pamięć – obecne 
dzisiaj… 

Chór tworzyli młodzi, utalentowani, dynamiczni śpiewacy. 
Zaprezentowali pieśni bożonarodzeniowe, idące w kierunku repertuaru 
sakralnego, z piętnem czułości, zapałem, z radością Bożej Łaski,
w sposób całkowicie swobodny i uczuciowy. Wtedy, kiedy wzruszenie 
ściskało za gardło symbolicznie czuwaliśmy jak dawniej w Boże 
Narodzenie… 

Na zaproszenie Filipa Buniowskiego – Prezydenta St. Polonia 
z Vicoigne i jego członków, w niedzielę 18.12.2016 r., w Kościele Św. 
Barbary wystąpił chór „Sierakowice” z Kaszub (historyczny region 
Polski). Urządzono, bez żadnych wątpliwości, podniosłą owację. 
Publiczność nie kryła swojego zachwytu w najwyższym stopniu.

Fot. nadesłane

KZPiT „Sierakowice” w Saint Ghislain
Mały skrawek Polski na krótko w Belgii 

Nadesłane
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Po raz dziewiąty w Polsce 6 stycznia, w święto Objawienia 
Pańskiego (Epifania), ulicami ponad pięciuset polskich miast i miaste-
czek przeszedł Orszak Trzech Króli. W różnych częściach kraju 
przemaszerowały tłumy, aby w ślad za trzema Mędrcami ze Wschodu 
pokłonić się Dzieciątku Jezus. Mieszkańcy gminy Sierakowice już po raz 
drugi mieli możliwość wzięcia udziału w barwnym pochodzie i, podob-
nie jak w roku ubiegłym, chętnie z tej okazji skorzystali. 

Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu jeszcze przed 
wymarszem otrzymali od organizatorów, czyli Gminnego Ośrodka 
Kultury, papierowe korony. Wiele dzieci, a także dorosłych przebrało się 
w królewskie szaty, dzięki czemu orszak był niezwykle barwny. 

Przemarsz ulicami Sierakowic do żłóbka przy Ołtarzu 
Papieskim został poprzedzony koncertem kolęd w kościele św. Jana 
Chrzciciela. Zaprezentowali się tam artyści zrzeszeni w sekcjach stałych 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

Tekst i foto: AK

Sierakowicki Orszak Trzech Króli wyruszył sprzed kościoła 
św. Jana i przemaszerował przy śpiewie kolęd ulicami Kartuską, 
Lęborską, potem od ronda traktem pieszo-rowerowym przez park pa-
pieski do żłóbka usytuowanego, jak co roku, przy Ołtarzu Papieskim. 
Tam Trzej Królowie pokłonili się Nowonarodzonemu i złożyli przed Nim 
swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Sierakowic

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Orszaku 
Trzech Króli. Mimo mroźnej pogody ulicami 
Sierakowic w barwnym korowodzie  przeszło kilkaset 
osób. Cieszymy się, że tyle uczestników wystąpiło
w przebraniach. W sposób szczególny dziękujemy 
wolontariuszom:
- Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii
św. Marcina w Sierakowicach,
- harcerzom 10 Drużyny Starszoharcerskiej „Tajfuny”  
Gimnazjum w Sierakowicach,
- harcerzom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach,
- chórowi Gimnazjum w Sierakowicach.

DZIĘKUJEMY!

Koordynator orszaku - Emilia Reclaf

Podziękowanie
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Niezwykłe poruszenie i gorąca atmosfera towarzyszyły 
ludziom zmierzającym w niedzielę 8 stycznia do Remizy OSP
w Mojuszu, gdzie od rana do późnego popołudnia ustawiały się długie 
kolejki osób chętnych do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. 
Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania wszystkich: czekającego 
na dawcę chorego Pawła, jego bliższej i dalszej rodziny, mieszkańców 
niewielkiej wsi, przyjezdnych, potencjalnych dawców szpiku, a nawet 
przedstawicieli Fundacji DKMS z Warszawy, odpowiedzialnej za reje-

Wszystkich ujęła sytuacja człowieka stąd, bliskiego, pomocnego, życzli-
wego i oddanego w służeniu ludziom. 

Argumentów za decyzją na tak było wiele. Po pierwsze list 
Pawła skierowany do potencjalnych dawców szpiku, który brzmi bardzo 
wzruszająco, a tym samym niezwykle przekonująco: Mam na imię 

strację. W Polsce przeprowadzano już podobne akcje, zwykle w dużych 
miastach, w miejscach skupiających dużo ludzi. Małe ośrodki czy wsie 
raczej nie są dobrym miejscem na rejestrowanie, bo zwykle nie zgłasza 
się zbyt wiele ludzi. Te standardy nie wypełniły się jednak w małej wsi na 
Kaszubach. Frekwencja zmierzających do rejestracji była tak wielka, że 
pracujący bez przerw wolontariusze dokonujący zapisów i procedur 

Paweł, od urodzenia mieszkam w Mojuszu. Mam cudowną rodzinę – 
kochającą żonę Justynę oraz dwóch wspaniałych synów. Do tej pory 

rejestracyjnych nie mieli chwili wolnej. Przy wszystkich stanowiskach 
było regularne oblężenie, ludzie ustawiający się w kolejce, sięgającej 
daleko poza budynek remizy, stali cierpliwie na chłodzie, przesuwając się 
wolno do środka i czekając na swoją kolej. I padł niesamowity rekord – 
873 osoby, a zdaje się, że suma ta mogłaby być znacznie wyższa, bo część 
nadjeżdżających samochodów po prostu zawracała, widząc kolejkę na 
zewnątrz i brak miejsc parkingowych wszędzie dookoła.

Tak liczny odzew był personalnie skierowany do chorującego 
na białaczkę limfoblastyczną strażaka z Mojusza. Potencjalni dawcy 
szpiku przychodzili z podświadomym przeświadczeniem, że to właśnie 
jemu będą w stanie pomóc, że to dla niego mogą być ewentualnym 
ratunkiem. To, że zostają w bazie dawców i będą może w przyszłości 
ratowali życie zupełnie innej osoby było w tym dniu na planie dalszym. 

Dzień dawcy szpiku w Mojuszu

Ludzie czekali cierpliwie w długiej kolejce

Wewnątrz pracowali rejestratorzy

Sala remizy była zastawiona stoiskami rejestracyjnymi dookoła

Nad sprawnym ruchem czuwali strażacy

Panie z kół gospodyń dbały o poczęstunek
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Żeby zapewnić choremu lepszy i szybszy dostęp do macie-
rzystych komórek niespokrewnionego dawcy zorganizowano szeroko 
zakrojoną akcję rejestracji potencjalnych dawców. W akcję została 
zaangażowana Fundacja DKMS. Pokonajmy Nowotwory Krwi – 
organizacja non-profit, zajmująca się w Polsce od 2008 roku tworzeniem 
bazy dawców komórek macierzystych (według danych z 2016 roku na 
milion dawców zarejestrowanych w Polsce ponad 900 tysięcy zare-
jestrowała fundacja DKMS, a z tego około 3 tysięcy osób zostało już 
realnymi dawcami dla pacjentów z kraju i zagranicy). To właśnie 
przedstawiciele tej fundacji koordynowali działania rejestracji poten-
cjalnych dawców w niedzielę 8 stycznia w Mojuszu.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga też zgoła innego wsparcia. 
Chodziło również o przygotowanie dla ludzi poczęstunku, ciepłego 
napoju, ciasta, gorącej grochówki. Wszystko to znalazło się, pracowały 
nad tym panie z pięciu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Sierakowice, grochówkę gotowali strażacy – remiza tętniła przez cały 
dzień życiem jak nigdy dotąd. Wszyscy wykazali się ogromnym poświę-
ceniem, z myślą, że pomogą jak umieją koledze, sąsiadowi, bliskiemu, 
potrzebującemu człowiekowi.

z wykonywanej pracy. Jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Moju-
szu zawsze niosłem pomoc ludziom w potrzebie. Pomaganie innym na 
służbie to moja duma, zaszczyt i pasja. Niestety w połowie listopada moje 
życie wymknęło się spod kontroli. Zaledwie w ciągu kilku dni zdiagno-
zowano u mnie ostrą białaczkę limfoblastyczną. Niedawno zostałem 
zdiagnozowany do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macie-
rzystych od dawcy niespokrewnionego. Jest to jedyna szansa na powrót 
do zdrowia dla mnie i innych chorych. Chcę żyć! Mam tyle do zrobienia! 
Pomóż  mnie i innym pacjentom w naszej walce. Proszę, zarejestruj się 
jako potencjalny Dawca szpiku! – Paweł, 36 lat.

Szansa na wyzdrowienie jest bardzo realna i mamy nadzieję, 
że wkrótce się ziści. Pawłowi życzymy jak najszybszego wyłonienia 
dawcy spośród zapisanych w bazie, dokonania pomyślnego przeszczepu 
i szybkiego powrotu do zdrowia, a jego rodzinie jak najkrótszego 
oczekiwania na tę jedyną, istotną i najwspanialszą na świecie wia-
domość.

Danuta Pioch

Bardzo dużo działań miało miejsce w krótkim czasie, więk-
szość z nich za sprawą najbliższej rodziny chorego. Na początek trzeba 
było znaleźć dawców krwi, wielu dawców, bo przetaczanie krwi musi 
być częste z uwagi na bardzo zły stan krwi chorego. I tu już środowisko 
(bliższe i dalsze) wykazało się wielką solidarnością. Chętnych do 
oddania krwi dla Pawła było bardzo wielu, zgłaszali się regularnie
w okolicznych stacjach, by podzielić się niesamowitym darem. Rodzina 
zabiegała o to ze wszystkich sił: żona Justyna, siostra Iwona (koor-
dynująca większość działań), pozostałe siostry, rodzice, liczni krewni, 
wreszcie pozostali ludzie dobrej woli. Stworzył się całkiem spory krąg 
wsparcia – ludzie jednak są z gruntu dobrzy, kiedy nastanie prawdziwe 
nieszczęście, potrafią stanąć w szeregu, spieszyć z pomocą.

Z zwartym szeregu stanęli też mojuszewscy strażacy. 
Przygotowali odezwę, w której informowali o druhu potrzebującym 
wsparcia. Pismo poszło wszystkimi możliwymi kanałami, do wszystkich 
możliwych środowisk, a odzew przerósł najśmielsze oczekiwania – 
rzesze darujących krew i rzesze gotowych do podzielenia się szpikiem, 
jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Najbliżsi Pawła – żona z synami – cały czas towarzyszyli akcji

Rodzina i sąsiedzi (druga z prawej siostra Iwona, koordynator akcji)
zadowoleni z solidaryzowania się z chorym

Godzina 15.25, na pół godziny przed zakończeniem rejestracji,
kolejka wyraźnie się jeszcze powiększała
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Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach działa 
wiele sekcji muzycznych nauki gry na różnych instrumentach – od 
akordeonu po złoty róg myśliwski. Część młodzieży wybrała sobie 
jednak gitarę jako przedmiot zainteresowania i właśnie o tej grupie dzisiaj 
słów kilka.

Gitarzyści uczą się na trzech poziomach zaawansowania – na 
pierwszym są osoby, które w październiku dopiero co zaczęły przygodę
z instrumentem; na drugim są uczniowie, którzy znają podstawy i chcą 
rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, zaś na trzecim etapie jest 
młodzież, która gra na tyle dobrze, by reprezentować sekcję na wystę-
pach zewnętrznych.

Praktycznie od początku listopada wszystkie trzy grupy 
pracowały nad kolędami; wszakże świąteczny czas sprzyja ich 
śpiewaniu, a gdy może temu towarzyszyć instrument, to rodzinna wigilia 

Chciałbym także podziękować członkiniom III grupy, które 
poświęciły mnóstwo czasu i energii, przygotowując oprócz ponad 
dwudziestu kolęd i pastorałek program, który zaprezentowały z powo-
dzeniem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na sali 
gimnastycznej Gimnazjum w Sierakowicach 15 stycznia. Tak się akurat 
składa, że większość z nich to także uczniowie tej szkoły i działającego
w niej Koła Gitarowego. W programie znalazło się kilka najbardziej 
znanych utworów polskiej piosenki rockowej kapel takich jak Lady 
Pank, Elektryczne Gitary i innych.

W planach jest zbudowanie zespołu muzycznego na bazie 
dorobku sekcji gitarowej, czemu służyć mają nowo zakupione do GOK 
instrumenty – perkusja, gitara basowa i zestaw akcesoriów.

Najcenniejsze jednak z tego wszystkiego jest to, że młodzież 
znajduje możliwość realizacji pasji i prezentowania efektów swojej pracy 
innym. Z pomocą przychodzą jej instytucje takie jak GOK czy 
Gimnazjum, oferując wsparcie finansowe i merytoryczne, za które na 

i cały okołoświąteczny czas zyskuje na uroku. 6 stycznia w kościele ręce ich Dyrektorów – Ireny Kulwikowskiej i Krzysztofa Andryskow-
p.w. św. Jana w Sierakowicach wszystkie sekcje muzyczne GOK skiego – w imieniu dzieciaków składam serdeczne podziękowanie.
wykonywały przygotowane przez siebie utwory, zaś gitarzystów repre-
zentowała część trzeciej grupy. Nie oznacza to, że pozostali nie mieli Adrian Klawikowski 
okazji pochwalić się swoimi postępami, bowiem tydzień później – 13 Fot. nadesłane
stycznia - w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się 
otwarty koncert świąteczny z udziałem wszystkich trzech grup. 
Zainteresowanie przerosło nasze 
oczekiwania i trzeba było naprędce 
organizować dodatkowe miejsca dla 
widowni. Wśród słuchaczy było wie-
lu Rodziców, krewnych i znajomych 
młodych muzyków, którym dzięku-
jemy, że zechcieli przyjść i wspólnie 
pośpiewać.

Na szczególne uznanie za-
służyła I grupa najmłodszych gita-
rzystek, bowiem był to dla nich 
pierwszy duży publiczny występ. Nie 
„zjadł” ich ani stres, ani przystawiony 
blisko mikrofon – to wielka radość 
zobaczyć i posłuchać jak ładnie gra
i śpiewa osoba, która kilka miesięcy 
temu nie potrafiła wydobyć z gitary 
specjalnie sensownych dźwięków. 
Zatem pozwolę sobie wymienić
z imienia i nazwiska członkinie 
właśnie tej grupy, uczennice sierako-
wickiej podstawówki: Maja Wenta, 
Marysia Zelewska, Dominika Płotka, 
Martyna Płotka, Marta Kukowska, 
Amelia Płotka i Ania Gosz – brawo 
dziewczyny!

Działalność sekcji gitarzystów
Dzieci i młodzież rozwijają swe muzyczne pasje
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Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolej-
ny rekord. Podczas zbiórki i licytacji w gminie Sierakowice udało się 
zebrać rekordową kwotę 34.107,30 zł. To o ponad 6 tys. zł więcej niż
w roku ubiegłym. Środki zebrane podczas tegorocznego finału zostaną 
przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom.

W dniu finału, czyli 15 stycznia, pięćdziesięciu wolontariuszy 
– uczniów Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Sierakowicach, Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej oraz Zespołu 
Szkół w Gowidlinie – mimo zimna, od wczesnych godzin rannych do 
wieczora kwestowało na ulicach gminy Sierakowice. 

Odtańczono „belgijkę”, wolontariusze ustawili się do wspólnego zdjęcia. 
Młodzi Kucharze, czyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przygotowali poczęstunek i degustację. Jak co roku odbyła się także 
licytacja orkiestrowych i sportowych gadżetów. Koszulkę orkiestrową 
wylicytowali państwo Karolina i Karol Flis za kwotę 150 zł; piłkę 
koszykową z podpisami młodziutkich koszykarek wylicytowała pani 
Joanna Bayer za sumę 550 zł; koszulkę Łukasza Surmy – reprezentanta 
Polski, zawodnika Legii Warszawa, Wisły Kraków, Lechii Gdańsk
i Ruchu Chorzów – wylicytował pan Dariusz Płotka za kwotę 600 zł; 
koszulkę 25. FINAŁU WOŚP wylicytowali państwo Marta
i Szymon Bigus za 550 zł; plakat z autografem Jurka Owsiaka oraz 
książkę „Opowiedz swoją historię – 25. Finał” trafiła do państwa 
Magdaleny i Wiesława Kreft za kwotę 400 zł.

Ale zbiórka pieniędzy, to nie wszystko. Organizatorzy siera- 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz 
kowickiego finału po raz kolejny przygotowali dla mieszkańców szereg kolejny pokazał, że w społeczeństwie drzemią wielkie pokłady dobra
atrakcji, nie tylko sportowych. O godz. 13.30 w hali sportowej siera- i chęci niesienia pomocy. 
kowickiego gimnazjum, gdzie mieścił się także sztab finału WOŚP, 
rozpoczęły się przygotowane przez organizatorów atrakcje: mecze piłki AK 
nożnej i koszykówki, występy solistów i koncert sekcji gitarowej. Fot. Maksymilian Król

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Sierakowice
Wolontariusze zebrali ponad 34 tys. zł!

Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy

Liczenie zebranych pieniędzy
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W jinëch krajach miłé żëcé,
Lubi wòniô wiosnë kwiat,
Ach, tam nie je mòje bëcé,
Bo to mie je cëzy swiat.
W naszim kraju mòje bëcé,
W naszi łące mój je kwiat;
Tu mie rosce słodczé żëcé,
Mój kaszëbsczi môłi swiat.

L. Heyke, Swiat kaszëbsczi

Po raz dziesiąty odbyło się wręczenie nagrody dla najlepszych 
absolwentów w zakresie języka kaszubskiego z gminy Sierakowice. 
Laureatami nagrody mogą zostać zarówno absolwenci szkół pod-
stawowych jak i gimnazjalnych. Pomysłodawczynią nagrody jest Halina 
Ewa Buchacz – przedstawicielka świata biznesu. 

jest rodzinnym przedsięwzięciem: podczas kolejnych edycji nagrody 
wręczała zwykle główna sponsorka, ale była także córka - i syn Marcin
z żoną.

Pani Halina Buchacz, wręczając nagrody każdorazowo pod-
kreślała niezwykłą wagę przynależności do Kaszub i Kaszubów. Jako 
córa tej ziemi starała się  przekonać młodych do umiłowania rodnej ziemi 
i mowy. Mówiła o niezwykłej sile tkwiącej w regionalności, o wielkim 
ciężarze gatunkowym wszystkiego co ojczyste, najbliższe, przekazane
w spadku przez ojców. Przyznawanie się do kaszubskości jest równie 
ważne jak miłość do rodziców, ojczyzny, wiary - i nigdy nie należy mieć 
w tym względzie wątpliwości. W dobie unifikacji życia, upodabniania się 
do kultury masowej, akceptowania wszystkiego co zagraniczne koniecz-
nym się staje obowiązek pielęgnowania w młodych regionalnych na-
wyków, zainteresowań i postaw.

Pani Halina Ewa Buchacz od urodzenia związana jest z gminą 
Sierakowice. Jak sama mówi wychowała się w domu, w którym 
promowane i cenione był wartości kaszubskie, pracowitość, uczciwość
i przywiązanie do mowy przodków. Osiągnąwszy sukces zawodowy 
postanowiła swoje wsparcie i doświadczenie przekazywać następnemu 
pokoleniu. Doświadczenie mówiące  o tym, że w życiu osiągamy sukces  
wtedy, gdy mamy silne korzenie, a takie właśnie wynosimy z kaszub-
skiego domu i regionu.

Tegoroczna X już edycja nagrody Haliny  Ewy  Buchacz miała 
miejsce 29 grudnia 2016 r., podczas sesji Rady Gminy. Zatem świadkami 
wręczania nagród byli radni, włodarze gminy, licznie zebrani przed-
stawiciele mediów, lokalna społeczność. Dla pełniejszego zaakcen-
towania okrągłej, dziesięcioletniej już tradycji wręczania nagród zapro-
szono do udziału w uroczystości wszystkich dotychczasowych laure-
atów. Wielu z nich pojawiło się, by wspólnie z tegorocznymi laureatami 
świętować, a jest to już całkiem spora rzesza uhonorowanych. W ciągu 10 
lat nagrodzono w sumie 37 absolwentów (w tym: ze szkół podstawowych 
– 22; z gimnazjów – 15).

Statystyka szkół podstawowych:Kiedy przed dziesięciu laty narodziła się idea konkursu, pani 
- SP Gowidlino: 2 osoby (2012 i 2015 rok);H. E. Buchacz zapewniała, że będzie dzieło kontynuowała włączając
- SP Kamienica Królewska: 1 osoba (2016 rok);w nie także swoje dzieci. Rzeczywiście można powiedzieć, że konkurs 

X lat wręczania Nagrody H. E. Buchacz dla najlepszego absolwenta
z języka kaszubskiego

Fundatorka nagród H. E. Buchacz przemawia do zgromadzonych

Tegoroczni absolwenci ze sponsorką H. E. Buchacz, rodzicami,
nauczycielami, dyrektorami szkół i wójtem gminy T. Kobielą

Do nagrodzonych dołączyli też laureaci poprzednich edycji

Aleksandra Sikora z Puzdrowa
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- SP Lisie Jamy: 3 osoby (2010, 2014 i 2016 rok);
- SP Mojusz: 5 osób (2009, 2011, 2013, 2014 i 2015);
- SP Puzdrowo: 8 osób (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
i 2016 rok);
- SP Sierakowice: 1 osoba (2015 rok);
- SP Tuchlino: 2 osoby (2013 i 2016 rok).
Statystyka szkół gimnazjalnych:
- Gimnazjum Gowidlino: 5 osób (2011, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok);
- Gimnazjum Kamienica Królewska: 1 osoba (2011 rok);
- Gimnazjum Sierakowice: 7 osób (2007, 2008 - 2, 2009, 2012, 2015
i 2016 rok);

Katarzyna Wesółka - absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Filip Gruchała-Węsierski - absolwent Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Paulina Szczodrowska – absolwentka ZS „Mała Szkoła” w Szopie
Dominika Sobisz – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie

- Gimnazjum Szopa: 1 osoba (2011 rok);
- Gimnazjum Tuchlino: 1 osoba (2014 rok).
W kolejnych latach laureatami konkursu byli następujący absolwenci:
2007 rok – I edycja
Dajana Borowska – absolwentka Gimnazjum, w Sierakowicach
2008 rok – II edycja
Patrycja Borowska – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach
Karolina Kurs - absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach
2009 rok – III edycja
Alicja Rejter – absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu
Kamila Kiedrowska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Justyna Neumiller - absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

2012 rok – VI edycja
Edyta Wenta – absolwentka Szkoły Podstawowej w Gowidlinie
Marta Reclaf – absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Weronika Damps – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach
2013 rok – VII edycja
Zuzanna Młyńska – absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu

2010 rok – IV edycja
Klaudia Węsierska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Lisich 
Jamach
Tomasz Malek - absolwent Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Klaudia Kuchta - absolwentka Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej
2011 rok – V edycja

Aleksandra Leik z Lisich Jam

Marta Krefta z Tuchlina

Jakub Jeliński z Kamienicy Królewskiej

Adriana Olejnik z Gowidlina

Klaudia Głodowska z Gimnazjum w Sierakowicach
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Lucyna Damaszk – absolwentka Szkoły Podstawowej 
w Tuchlinie
Przemysław Reiter – absolwent Szkoły Podstawowej 
w Puzdrowie
Agnieszka Mielewczyk – absolwentka Gimnazjum
w Gowidlinie
2014 rok – VIII edycja
Daria Brzeska – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Lisich Jamach
Dominik Miotk – absolwent Szkoły Podstawowej
w Mojuszu
Michał Sikora – absolwent Szkoły Podstawowej
w Puzdrowie
Magdalena Cichosz – absolwentka Gimnazjum
w Gowidlinie
Aneta Ruszkowska – absolwentka Gimnazjum
w Tuchlinie
2015 rok – IX edycja
Amelia Penk – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Sierakowicach
Anna Sildatk – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Mojuszu
Martyna Wenta – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Gowidlinie
Karolina Szulist – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Puzdrowie

Wszystkim nagrodzonym dziękujemy za podejmowane Julia Formela – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie
wysiłki dla pielęgnowania rodzimej kultury i języka ojców. Rodzicom Marta Reclaf – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach
gratulujemy ambitnych pociech. Nauczycielom języka kaszubskiego 2016 rok – X edycja
życzymy wielu zaangażowanych regionalnie uczniów.Aleksandra Leik – absolwentka Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach

Pani Halinie Ewie Buchacz składamy serdeczne podzięko-Jakub Jeliński - absolwent Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
wania za wspieranie  młodzieży, która swoją postawą i zaangażowaniem Królewskiej
w naukę będzie krzewiła język i tradycje kaszubskie. Marta Krefta – absolwentka Szkoły Podstawowej w Tuchlinie

Wdzięczni uczniowie, rodzice i nauczyciele.Aleksandra Sikora – absolwentka Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
Adriana Olejnik – absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie

Tekst i foto: Danuta PiochKlaudia Głodowska – absolwentka Gimnazjum w Sierakowicach

Grono nagrodzonych pod portretem uśmiechniętego ks. Sychty i pani Halina Ewa Buchacz

Wychowała kilka pokoleń dzieci wielu narodowości, a także Formację zakonną realizowała
1różnych religii. Prawie nieznana w Sierakowicach. Osoba o ,,wielkim” w Poznaniu. W czasie postulatu  uczęszczała 

sercu, skromna, a także dobra dla innych. Siostra zakonna, która do Państwowego Studium dla Wychowawczyń 
dokonała wielkiego Dzieła i pochodziła z naszej kaszubskiej ziemi. Przedszkoli, które ukończyła w 1948 r.,  

Cecylia Płotka, bo o niej będzie mowa, urodziła się 27 sierpnia zdobywając kwalifikacje do pracy z dziećmi. 
1921 r. w Tuchlinie. Miała 6 braci (Józef, Anastazy, Sławomir, Paweł, Następnie 28 sierpnia 1948 r. została przyjęta 
Marian, Kazimierz) i 2 siostry (Elżbieta, Agnieszka). Wychowywała się do nowicjatu , gdzie przyjęła imię zakonne 
w rodzinie głęboko wierzącej. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej Maria Imelda. Po nowicjacie pierwszą profesję 
w Tuchlinie należała do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zakonną  złożyła 30 sierpnia 1949 r., a śluby 
Żeńskiej,  założonego przez Sługę Bożego ks. Bernarda Łosińskiego. wieczyste 29 sierpnia 1954 r.

Jeszcze przed drugą wojną światową pragnęła wstąpić do Już od nowicjatu pracowała jako 
Zakonu, niestety z realizacją tego planu musiała poczekać kilka lat. wychowawczyni dzieci w przedszkolach:
O fakcie tym dowiadujemy się ze złożonego życiorysu do Zgromadzenia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej, Jarocinie, 
Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu, do którego zdecydowała się wstąpić Powidzu oraz ponownie w Poznaniu przy ul. 
15 stycznia 1946 r. Motywując swój zamiar przystąpienia do konwentu Kościelnej. 
napisała: ,,Pięć i pół roku trwająca wojna uniemożliwiła moje zamiary, W 1965 r. s. Imelda została skierowana do Sióstr Elżbietanek
jednak myśl o klasztorze nie opuszczała mnie nigdy, postanowiłam sobie, w Jerozolimie, które prowadziły od 1931 r. tzw. Stary Dom Polski, świad-
że jeśli z życiem i zdrowiem wyjdę z zawieruchy wojennej, to resztę dni cząc tam pielęgniarską pomoc ambulatoryjną i apteczną dla tamtejszej 
mojego życia poświęcę wyłącznie służbie Bożej. (…) Teraz, gdy ucichł ubogiej ludności. Dom zlokalizowany został w starej Jerozolimie. Kolej-
huk armat, udaję się z pokorną prośbą w nadziei, że może Bóg łaskawy da ną placówką był Nowy Dom Polski, który powstał w latach czter-
mi osiągnąć to szczęście, którego tak bardzo pragnę”. dziestych dwudziestego wieku, z myślą o pielgrzymach przybywających 

2

3

Z Tuchlina do Jerozolimy 
S. Maria Imelda – Cecylia Płotka 

S. Maria Imelda
po ślubach zakonnych

1 

2 

3 

Postulat (łac. postulare – wymagać, żądać) – pierwszy okres życia we wspólnocie zakonnej. Postulant lub postulantka nie składają żadnych przyrzeczeń i mogą opuścić 
wspólnotę bez żadnych konsekwencji. Okres ten trwa od kilku tygodni do dwóch lat.
Nowicjat – okres rozpoczynający życie we wspólnocie zakonnej. W trakcie nowicjatu następuje dokładniejsze rozpoznawanie powołania Bożego właściwego danej 

wspólnocie, a także doświadczenie sposobu życia zakonnego. Okres nie dłuższy niż dwa lata.
Profesja zakonna (śluby zakonne) – w Kościele katolickim – zobowiązanie do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa wobec 

przełożonych zakonnych i papieża. Istnieją śluby czasowe i wieczyste, uroczyste i proste. W zależności od charyzmatu danego Zgromadzenia występują również inne 
śluby.
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do Ziemi Świętej. Dom został zlokalizowany w nowej części Jerozolimy, Siostry marzyły o domu dla sierot, który udało się im 
w bliskiej odległości od Bramy Damasceńskiej. ,,zorganizować” na Górze Oliwnej. Budowlę nazwały Domem Pokoju 

Przez pierwsze dwa lata pobytu w Izraelu s. Imelda pracowała (Home of Peace). Po jego wybudowaniu rozpoczęła się nowa karta 
w Nowym Domu Polskim, posługując pielgrzymom, a także przyby- historii Zgromadzenia, w której od samego początku brała udział
wającym do Jerozolimy Żydom, którzy wcześniej zawarli małżeństwa s. Imelda. Siostry starały się o codzienne utrzymanie dzieci, dbały o ich 
mieszane (Żyd – Polka). Dzieci z tych związków najczęściej były już wykształcenie i przygotowanie do życia. To wielkie dzieło trwa i rozwija 
ochrzczone i siostry prowadziły dla nich katechezę oraz często przyjm- się nadal. 
owały te rodziny na określony czas do Nowego Domu Polskiego. S. Imelda w Ziemi Świętej posługiwała przez 42 lata.

W sierpniu 2007 r., ze względu na kłopoty zdrowotne, powróciła na stałe 
do Polski, aby podjąć konieczne leczenie. Zamieszkała w Domu 
Prowincjalnym w Poznaniu, gdzie w miarę posiadanych sił i możliwości 
pomagała w refektarzu. Często myślami i wspomnieniami przenosiła się 
do Ziemi Jezusa, a szczególnie na Górę Oliwną. Gdy tylko mogła, 
uczestniczyła we Mszy św. i we wspólnych modlitwach w kaplicy. Każdą 
wolną chwilę w ciągu dnia, a także i wieczora, poświęcała na modlitwę 
indywidualną. 

W kwietniu 2011 r. zaczęła wyraźnie słabnąć i zmuszona była 
pozostać na stałe w łóżku. Podczas choroby z wielką wdzięcznością 
przyjmowała pomoc sióstr i za wszystko szczerze im dziękowała. Zmarła 
18 maja 2011 r. o godz. 9.00.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 23 maja 2011 r.
w kaplicy Domu Prowincjalnego w Poznaniu przy ul. Łąkowej,
a pogrzeb zmarłej siostry odbył się na cmentarzu Poznań – Miłostowo.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła rodzina śp. s. Imeldy, 
siostra Prowincjalna M. Emerencja Pawłowska, współsiostry i znajomi. 

Wśród uczestników pogrzebu była jedna z wychowanek 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiały się czę-

Domu Pokoju, mieszkająca obecnie w Niemczech, która złożyła 
ste konflikty między Izraelem a Autonomią Palestyńską. W pierwszych 

następujące świadectwo (fragmenty):
dniach czerwca 1967 r. doszło do eskalacji niezgody i wybuchła tzw.

,,Nazywam się Ikhlas, jestem z Palestyny i dorastałam wśród 
6-dniowa wojna, która doprowadziła do zmian granicy w Jerozolimie.

Sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Wychowałam się
W związku z tym doszło do wielu nieszczęść, zwłaszcza po stronie 

w Domu Pokoju, znanym nam jako Home of Peace. Jestem teraz tutaj, by 
arabskiej. 

złożyć moje ostatnie podziękowanie i oddać cześć jednej z najważ-
W tym czasie w Starym Domu Polskim pracowała s. Rafała 

niejszych osób w moim życiu – s. Imeldzie. Jednocześnie chcę podzię-
Włodarczak – przedszkolanka, a w Nowym Domu Polskim s. Imelda. 

kować Siostrom oraz rodzinie za miłość, jaką s. Imelda włożyła w swą 
Obu siostrom nie był obojętny los poszkodowanych. Doświadczały one 

pracę w Domu Pokoju.
tragedii zapłakanych dzieci, szukających swoich rodziców, którzy często 

Mieszkałam z Nią oraz s. Rafałą i s. Kryspiną przez 12 lat, 
byli ranni lub, co gorsza, leżeli zabici na ulicy. W ten sposób rozpoczęło 

przez cały okres mojej edukacji. Każdego dnia Siostry budowały nie 
się nowe dzieło w Jerozolimie, w które była bardzo zaangażowana

tylko ogromny dom, a olbrzymią instytucję, która niesie pokój i miłość 
s. Imelda. Zakonnice pomagały rodzinom i dzieciom. Początki tego 

dla palestyńskich dziewczyn, które są sierotami, cierpiącymi z powodu 
zadania były bardzo trudne, nie było pomieszczeń mieszkalnych, a także 

wojny, niestabilności politycznej, biedy i samotności. Jestem przeko-
środków na zakup żywności oraz ubrań dla podopiecznych. Aby zdobyć 

nana, że Dom Pokoju przez kolejne setki lat będzie pełnił swą funkcję 
jedzenie dla wychowanków, siostry wyruszały na ulice Jerozolimy, gdzie 

niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.
grały na gitarze i śpiewały polskie piosenki. Niestety zebrane pieniądze 

Siostra Imelda dawała nam wiele miłości, wysłuchiwała 
starczały tylko na podstawowe jedzenie. Na początku siostry wynajęły 

naszych historii i zwierzeń, wspólnie z nami przeżywała nasze smutki
dwa pokoje, gdzie zbierały opuszczone i najbardziej zaniedbane dzieci.

i radości. Tak bardzo kochała Jerozolimę, a jednocześnie tęskniła za 
Z kwesty nie starczało na wiele, jednak Opatrzność czuwała nad nimi. 

swoim krajem - Polską i za swoją rodziną. Przez całe lata miała w swej 
Jednym z takich dowodów opieki było następujące wydarzenie. 

pamięci zapach polskich kwiatów, które tak bardzo kochała i które 
Pewnego dnia przed przechodzącymi siostrami na ulicy Jerozolimy 

również sadziła w Jerozolimie. My byłyśmy jeszcze małe, by rozumieć 
zatrzymał się luksusowy samochód i wysiadł mężczyzna, który zapytał, 

świat, ale rozumiałyśmy jej tęsknotę, gdyż nasza była równie silna za 
czy opiekują się one wojennymi sierotami, i podał im kopertę, w której 

naszymi rodzicami i domem. S. Imelda godnie i posłusznie pełniła swą 
znajdowało się tysiąc dolarów. 

rolę, nigdy nie narzekając i zawsze z uśmiechem witała dzień.
(…) Dla mnie oraz dla wielu kobiet w moim kraju była niczym 

pasterz, za którym podążałyśmy. Każdego dnia całym swym sercem
i umysłem pokazywała nam jak mamy żyć, jako dobrzy chrześcijanie, 
była naszą duchową Matką. Kiedyś powiedziała nam, że gdy nam 
smutno i źle, to mamy spojrzeć w niebo, bo właśnie stamtąd patrzą nasze 
mamy i nigdy nie możemy ich zawieść. A teraz Ona sama spogląda na nas 
z góry, a my nie chcemy jej zawieść,  tylko dawać świadectwo dobrego 
wychowania,  jakie nam pokazała.

Droga s. Imeldo, przybywam na ostatnie pożegnanie z Tobą 
jako reprezentantka dziewcząt z Ziemi Świętej. Dziękujemy Tobie za 
wszystko, co uczyniłaś dla nas i naszego kraju. Dziękuję w imieniu 
moich Sióstr: Randy, Roweidy i pozostałych dziewczyn - Rani, Kifaji, 
Sumayyi, Glori, Tagreed, Marii, Wiktorii, Róży i wiele innych, które 
przez te ponad 40 lat wychowałaś. Mówimy Tobie: kochamy Cię i cała 
Jerozolima oraz Dom Pokoju będą za Tobą tęsknić, tak jak my tęsknimy”.

Z fragmentów wspomnień Sióstr z Góry Oliwnej, a zamiesz-
czonych na stronie internetowej, dowiadujemy się o wypełnianiu przez 
nią powołania zakonnego:

S. Imelda w odwiedzinach u rodzonej siostry Agnieszki Wróbel
i jej rodziny w Sierakowicach

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie; od prawej: s. Imelda Płotka,
s. Rafała Wlodarczak i dzieci z Domu Pokoju
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,,(...) Pan Bóg obdarzył s. Imeldę wieloma talentami, które Żyjąca współtowarzyszka s. Imeldy, obecnie przebywająca
w ogromnym stopniu ofiarowała powierzonym Jej opiece dzieciom. w klasztorze Sióstr Elżbietanek w Sierakowie, s. Rafała Włodarczak, tak 
Bardzo chętnie uczyła wychowanków śpiewu i tańca na różne okazje, ją wspomina: ,,Widziałyśmy przed sobą Dzieło, i myśmy zobaczyły bie-
pięknie haftowała i tę umiejętność przekazała wielu dziewczętom, dla dę i chciałyśmy absolutnie iść drogą Ewangelii i Chrystusa. I czy to się 
których ta umiejętność jest obecnie jedynym źródłem zarobku, uczyła nam uda? I to było ciekawe, że muzułmanie to zauważyli. Pan Bóg dał 
poczucia piękna i estetyki poprzez zdolności plastyczne: uczyła dzieci nam tą siłę i to było sprawą Pana Boga. Nie mam słów, aby wyrazić tę 
rysunku, malowania obrazków na różnym materiale, ozdób świątecz- dobroć, którą ona miała, a przede wszystkim mądrość. Była bardzo 
nych (jeszcze do dziś podziwiamy piękne pisanki, które wykonała). otwarta, spokojna i bardzo stanowcza” .

Czym jest powołanie? Myślę, że każdy z nas mógłby podzielić Sweterki, szaliki, narzuty na łóżka i wiele innych rzeczy są używane 
się osobistą refleksją w tym temacie. Siostra Imelda została powołana do zarówno przez nas, jak i wiele osób nimi obdarowanych. Przepiękny 
życia zakonnego i dała dobre świadectwo. Wypełniła solidnie trzy ogród oraz dekoracyjne murki, otaczające nasz dom uderzają 
aspekty życia, charakterystyczne dla osób konsekrowanych (jakże przychodzących estetyką i artyzmem. (…) Po Jej śmierci czujemy 
istotnych w dawaniu świadectwa), a mianowicie: przyjaźń z Jezusem, dar jeszcze bardziej Jej obecność i wiemy, że wstawia się za nami u Tronu 
z siebie dla Boga i bliźnich oraz życie we wspólnocie.Pana. Jest w naszych codziennych modlitwach siostrzanych i dziecię-

cych, a w sposób szczególny podczas Eucharystii, którą tak bardzo 
Mirosław Kuczkowskikochała i pieczołowicie przygotowywała śpiewy liturgiczne w j. arab-

Fot. ze zbiorów rodziny Wróbel skim i angielskim”.

4

4  Na podstawie rozmowy telefonicznej autora z s. Rafałą Włodarczak CSSE.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz 
do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby 
wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże 
Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, 
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego 
ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych 
przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Szczególne Boże Narodzenie mieli parafianie gromadzący się 
w kościele filialnym w Mojuszu. W najszczęśliwszym w liturgicznym 
obrządku czasie, w okresie Bożego Narodzenia, ziściło się marzenie
o nowej świątyni.  Dwa lata i jedenaście miesięcy wspólnota wiernych 
należących do kościoła filialnego w Mojuszu modliła się w zastępczym 

Parafianie należący do mojuszewskiej wspólnoty ani przez 
chwilę nie wątpili w zapewnienia ks. proboszcza Marka Wery, że kościół 
zostanie odbudowany. Wierzyli, że to się ziści i stało się. Stało się szybko, 
zważywszy, że parafia św. Jana, której podlega też filia w Mojuszu, zo-
stała nagle postawiona w stan niesamowitej intensyfikacji robot budow-
lanych (jednoczesna budowa dwu kościołów: w Sierakowicach
i w Mojuszu). Jednak ogromna determinacja środowiska, ofiarność ludzi 
dobrej woli, wsparcie udzielane przez wszystkich wokół sprawiły, iż 
dzieło się dokonało. Co prawda do ostatecznego wykonania wszystkich 

lokum – czyli w sali remizy OSP. Po pożarze kościoła 13 lutego 2014 
roku (czwartek), już w najbliższą niedzielę została odprawiona pierwsza 
msza święta i tak trwało to do 5 stycznia bieżącego, 2017 roku. W tym 
czasie wiele się wydarzyło w sferze odbudowywania, a w zasadzie budo-
wania od podstaw nowej świątyni (o czym dalej w fotograficznym 
skrócie). Okazało się bowiem, że mury wypalonego kościoła nie nadają 
się do remontu, a tylko do gruntownej rozbiórki. Służący 29 lat Dom 
Boży (poświęcenie odbyło się 7 lipca 1985 roku) skończył swoją służeb-
ność nadspodziewanie szybko i w tragicznych okolicznościach.

Mojusz – szczęśliwy powrót do świątyni

Strażacy w uroczystym pochodzie przenieśli cenne pamiątki
z dawnego kościoła

Pierwszy i drugi obraz – ocalały z pożaru

Oczekiwanie księży na nadejście strażaków
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Po kroczących procesyjnie druhów wyszedł w asyście służby 
liturgicznej ks. proboszcz Marek Wera. Oba pochody połączyły się przed 
drzwiami kościoła i już razem wniesiono cenne pamiątki z dawnej 
świątyni do nowego Domu Bożego. Parafianie i zgromadzeni goście nie 
kryli wzruszenia podczas zawieszania obrazów, niejednemu zapewne 
stanął w oczach przerażający obraz sprzed niemal trzech lat. Takich 
przeżyć nie da się wymazać z pamięci.

Kościół, choć o wiele przestronniejszy od poprzedniego,
z trudem pomieścił parafian i gości, którzy tego dnia postanowili w nim 
zawitać. Było uroczyście, eucharystię sprawowali obaj księża naszej 
parafii: ks. Proboszcz Marek Wera i wikariusz ks. Mateusz Chmielewski. 
Organistę wspomagali muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Łapa-

zamierzeń  budowlanych jeszcze daleko, zwłaszcza jeśli mowa o wypo-
sażeniu i wykończeniu wnętrza, ale wierni mogą już uczestniczyć
w nabożeństwach w docelowej lokalizacji.

Uroczyste wprowadzenie parafian do nowej świątyni miało 
miejsce 6 stycznia 2017 roku. Parafianie, jak biblijni Trzej Królowie,
z wielką radością podążali tego dnia do nowego Domu Bożego, by 
wyrazić swoją wdzięczność Ojcu za rychłe doczekanie kolejnej świątyni, 
za opiekę Matki Bożej Królowej Polski (patronki tego miejsca), za pracu-
jących przy budowie, za czuwających nad powstawaniem materialnego 
kościoła, w którym będzie można dalej budować kościół duchowy.

licach, poczet sztandarowy miejscowej jednostki straży pożarnej godnie 
stał na posterunku, nawet kapryśna tej jesieni i zimy aura zdała się być 
tego dnia łaskawa – niebo uśmiechnęło się do nas pięknym światłem 
słonecznym, w którego blasku nowa świątynia zdała się być jeszcze 
ładniejszą.

Było bardzo uroczyście. Strażacy przygotowali procesyjne 
przeniesienie uratowanych z płonącego kościoła elementów wyposa-
żenia, szczególnie dwu obrazów: podobizny Matki Boskiej Częstochow-
skiej i Jezusa Miłosiernego. Oprócz tego przeniesiono też z remizy obraz 
przedstawiający Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszystkie zawieszono 
uroczyście na wyznaczonych miejscach. Na swoje miejsce wróciło też 
tabernakulum, które cudem przetrwało próbę ognia – straciło nieco 
blasku i kilka ozdobników, wypaliły się dodatkowe złocenia, ale jest, to Po zakończeniu mszy świętej zgromadzeni wysłuchali podzię-
samo, znajome, nasze. kowań wygłoszonych przez Jarosława Joskowskiego, a skierowanych 

Strażacy kroczyli dumnie z ocalonymi elementami wyposa- głównie do duszpasterzy, szczególnie ks. Proboszcza, który nie szczędził 
żenia, przy dźwiękach orkiestry dętej, z powiewającym nad ich głowami czasu ani wysiłków, by kościół jak najszybciej wrócił na swoje miejsce. 
sztandarem. Wynosili je z tego miejsca w pośpiechu, kiedy kościół 

Danuta Piochpłonął, nie mieli wtedy czasu na celebrowanie czynności, oddawanie 
Foto A. Król, D. Piochnależnej czci. Teraz w spokoju i z dostojeństwem odnieśli wszystko na 

miejsce. 

Zawieszanie obrazów

Muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łapalice

Licznie zgromadzeni w świątyni goście i parafianie

Kościół w zimowej krasie 
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Droga ku nowej mojuszewskiej świątyni – w fotograficznym skrócie

Wnętrze wypalonego kościoła Nie mniej przerażający widok na zewnątrz

Przygotowywanie sali w remizie do pierwszej mszy świętej Pierwsza msza święta w zastępczym lokum

Ocalałe z pożaru elementy wyposażenia kościoła Demontaż grożących zawaleniem elementów

Walka z efektami pożogi Kikuty spalonego drewna usunięte

Pożar kościoła

Rozbiórka kościoła
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Czas na wyburzanie murów Ciężki sprzęt rusza do pracy

Strawione ogniem betony lekko poddają się burzeniu Trochę więcej oporu stawia wieża, która mniej ucierpiała w pożarze

... ale i ona w końcu się poddaje Pozostałości murów miele specjalny młyn

Niwelacja terenu Pusty plac czeka na nową świątynię (4 IV 2014)
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18 V 2015 na teren budowy wjeżdżają koparki Wykop gotowy

Budowa świątyni 2015

Zalewanie ław fundamentowych (21 V 2015) Mocowanie zbrojeń

Wypełnianie ław żwirem Stan zerowy gotowy (7 VI 2015)

Ogromne ściany zbrojeń Przód świątyni ma już ściany z lanego betonu 
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Powstają mury wieży (17 VII 2015) Wieża pnie się ku górze

Widać już z niej centrum wsi Takim stanem zakończono prace w roku 2015 (27 IX)

Mury ocieplone, dach założony (2 IV 2016)

Budowa kościoła 2016

Przygotowana szpica wieży czeka na posadowienie

Teraz już tylko wstawienie okien i prace we wnętrzu Dzieło gotowe na przyjęcie wiernych
Foto D. Pioch
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Dzień Babci i Dzień Dziadka to dwa wyjątkowe święta, które 
są doskonałą okazją do zorganizowania w szkołach i sołectwach 
uroczystości dla najstarszych mieszkańców. Wysoka frekwencja na tego 
typu spotkaniach dowodzi, że z roku na rok cieszą się one coraz 
większym zainteresowaniem. Święto Seniorów jest także doskonałą 
okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim przed-
stawicielom starszego pokolenia i dobrym momentem, aby podziękować 
im za ofiarowane serce i sprawić, by poczuli, że są potrzebni i kochani.  

Seniorzy z sołectwa Załakowo i Pałubice swoje święto 
obchodzili 12 stycznia. W tym dniu spotkali się w szkole podstawowej
w Załakowie, aby wspólnie spędzić czas. 

Czas minął Seniorom w niezwykle sympatycznej atmosferze 
na rozmowach ze znajomymi i wspólnym biesiadowaniu przy obficie 
zastawionych stołach.

Tekst i foto: AK

Organizatorzy Dnia Seniora w Załakowie składają podziękowania
za wsparcie i pomoc w organizacji uroczystości:
- Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice,
- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- Panu Ryszardowi Toruńczakowi – sołtysowi sołectwa Załakowo,
- Panu Andrzejowi Krefcie – sołtysowi sołectwa Pałubice,

Gościem spotkania był wójt Tadeusz Kobiela, który skierował - Państwu Joannie i Mirosławowi Lejkom,
do seniorów wiele ciepłych słów i złożył im serdeczne życzenia. - Ubojni Drobiu „Gosz”,

Przed zaproszonymi gośćmi z programem artystycznym - Panu Grzegorzowi Macholi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
wystąpili uczniowie. Nie zabrakło recytacji wierszy, pokazów tanecz- Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach oraz uczniom tej szkoły za pro-
nych, a nawet popularnego teleturnieju „Familiada”. Seniorom odśpie- fesjonalną obsługę, 
wano także gromkie „Sto lat!”. Później wystąpił zespół „Modraki” - rodzicom dzieci za wypieki ciast.
z Parchowa.

Dzień Seniora w Załakowie
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W historii każdej szkoły są chwile niezwykłe, które zostają
w pamięci nie tylko nauczycieli i wychowanków, ale także całej 
społeczności lokalnej. Śmiało można powiedzieć, że takim wyjątkowym 
wydarzeniem był 1 grudzień 2016 r. Tego dnia odbyła się uroczystość, 
poświęcona 10-leciu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Szklanej. 

Pierwszym punktem programu było przywitanie gości, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością. Jubileusz Ośrodka był okazją do 
wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostaną w pamięci. 
Mogliśmy porównać ogrom postępu, jaki przeszła nasza placówka przez 
ostatnią dekadę – od małego budynku do dzisiejszej formy. Dzięki 
dobremu sercu i zaangażowaniu Państwa Teresy i Kazimierza Woźniak 
oraz ludzi dobrej woli możemy poszczycić się placówką na miarę XXI 
wieku. 

Podczas części artystycznej wychowankowie mieli znakomitą 
okazję do zaprezentowania swoich różnorodnych umiejętności 
scenicznych. Zaproszeni goście prześledzili minioną dekadę w przygoto-
wanych przez naszych podopiecznych i ich opiekunów prezentacjach, 
występach, scenkach – 10 lat Ośrodka, rok po roku. 

Po części artystycznej zaproszeni goście mieli możliwość 
wpisania się do księgi pamiątkowej.

Tekst i foto: nadesłane

10-lecie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej

Projekt „Zmieniając siebie, zmieniaj rzeczywistość”, 
realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamie-
nica Królewska we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, 
działającym przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej oraz Ośrod-
kiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej, miał na celu m.in. 

realizację działań profilaktycznych, w tym organizację konkursów
w dwóch placówkach.

We wrześniu 2016 roku na terenie obiektu sportowego
w Kamienicy Królewskiej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla 
wszystkich uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Kamienicy Królew-
skiej. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście z ORW ze 
Szklanej. Wszyscy uczestnicy działań wzięli udział w konkursach 
promujących m.in. bezpieczeństwo, zasady kultury osobistej i aktywność 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska
„Zmieniając siebie, zmieniaj rzeczywistość”
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21 listopada 2016 r. przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej
w Łyśniewie wybrały się do Biblioteki Publicznej na spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci wysłuchały dwóch bajek: 
„O samolubnym Panu Misiu’ i „Samotnym czarnym kocie Herbercie”. 
Wszystkie dzieci były bardzo aktywne i z chęcią wzięły udział we 
wspólnym czytaniu. Uczestniczyły w mini scenkach, rozwiązywały 
zadania i zagadki związane z czytanymi bajkami. Dziękujemy pani 
dyrektor Biblioteki Joannie Teledze za miłą zabawę.

policjanta na służbie i zostały zapoznane z pracą oraz rolą, jaką pełni on
w naszym społeczeństwie. Tematem wiodącym spotkania było  
bezpieczne zachowanie na drodze, w domu, na placu zabaw, a także
w kontaktach z osobami obcymi. Policjant starał się przekazać dzieciom, 
jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo zwrócić się o pomoc. 
Opowiedział także, na czym polega praca policjantów, aby dzieci 
wiedziały, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, 
ale także udzielanie pomocy, w tym również dzieciom. Przebiegające
w miłej atmosferze spotkanie zostało zwieńczone mnóstwem ciekawych 

Następnym punktem naszego wyjazdu do Sierakowic była pytań. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do radio-
wizyta w Komisariacie Policji. Przedszkolaki, pod fachowym okiem wozu. Dziękujemy naszym policjantom za możliwość zobaczenia pracy 
policjanta, obejrzały budynek komisariatu. Funkcjonariusz omówił stróżów prawa z bliska na posterunku.
z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu, w domu i na 
drodze. W trakcie odwiedzin przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak Opracowała: Magdalena Witbrot
wygląda miejsce pracy stróża porządku. Zobaczyły wyposażenie Fot. nadesłane

Przedszkolaki z Łyśniewa z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej
i w komisariacie policji 

fizyczną. Miesiąc później w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Szklanej odbyły się warsztaty na temat bezpieczeństwa w domu,
w szkole i na drodze, które przeprowadziły funkcjonariuszki Komendy 
Powiatowej Policji w Kartuzach.

Kolejnym wspólnym działaniem był wyjazd uczniów z Zes-
połu Szkół w Kamienicy Królewskiej, wraz z podopiecznymi Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz rodziców do Muzeum 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. 

Projekt zakładał również integrację społeczności lokalnej 
poprzez wsparcie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. 

Dla wszystkich uczestników konkurencji sportowych 
zakupiono atrakcyjne nagrody, które dodatkowo motywowały do udziału 
w turniejach, nie tylko uczniów szkoły, ale wielu dorosłych. 

Rozwój zainteresowań, wspólna wymiana doświadczeń 
pomiędzy grupami społecznymi, wzbogacanie wiedzy z zakresu 
profilaktyki, czy też zainteresowanie młodzieży działaniami w formie 
wolontariatu oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu 

Dzięki sprzyjającej aurze uczestnicy wyjazdu zapoznali się z tradycyj- wolnego wspólnie z rodziną, to tylko nieliczne cele projektu, które 
nym budownictwem Kaszub, Kociewia oraz z budynkami przemys- realizowano od maja do grudnia 2016 r. 
łowymi i użyteczności publicznej. Ponadto mieli możliwość zintegro-

Tekst i foto: nadesłanewania się i przyjemnego spędzania czasu podczas warsztatów plas-
tycznych. 
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Tradycją Szkoły Podstawowej w Łyśniewie staje się 
organizacja konkursów bożonarodzeniowych. W 2016 roku odbyła się
II edycja konkursu „Ozdoba bożonarodzeniowa” dla uczniów szkół 
podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Sierakowice. Corocznie 
organizatorzy proponują inny temat wykonywanych prac. Tym razem 
uczestnicy wykonywali anioły. 

III miejsce Hubert Gangalewski ZS Gowidlino
Wyróżnienie I: Zofia Płotka SP Sierakowice
Wyróżnienie II: Nikola Wenta SP Sierakowice
Kategoria klasy I – III:
I miejsce Nikola Spretke SP Sierakowice
II miejsce Julia Woźniak SP Sierakowice
III miejsce Aniela Choszcz ZS Gowidlino

Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie 
Wyróżnienie I: Felicja Lis ZS Tuchlino

aktywności twórczej uczniów; kultywowanie tradycji Świąt Bożego 
Wyróżnienie II: Marcela Pobrucka SP Sierakowice

Narodzenia; stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
W konkursie wzięły udział uczniowie niemal wszystkich szkół 

z terenu gminy Sierakowice. Prace wykonywane były w trzech 
kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i zerówek
2. Uczniowie klas I – III
3. Uczniowie klas IV – VI

Kategoria klasy IV – VI:
I miejsce Julia Blok SP Mojusz
II miejsce Zuzanna Markowska SP Lisie Jamy
III miejsce Kinga Paracka SP Jelonko
Wyróżnienie I: Agata Migowska ZS Tuchlino
Wyróżnienie II: Adrian Leszczyński SP Łyśniewo

20 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Łyśniewie 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Najpierw zaproszeni goście obejrzeli 
przedstawienie „W dzień wigilii”,  przygotowane przez uczniów 
tutejszej placówki. Potem nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
laureatom i słodki poczęstunek. Na konkurs nadesłano łącznie 63 prace, spośród których 

Pani dyrektor Janina Leszczyńska podziękowała wszystkim komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Konkurencja była ogromna. 
uczestnikom za udział w konkursie, zaś opiekunom za inspirację do pracy Wszystkie nadesłane prace były przepiękne, a wykonano je estetycznie, 
twórczej i zaangażowanie. pomysłowo i ciekawie. Każdy anioł był inny, niepowtarzalny. Wiele prac 

Już w grudniu kolejny konkurs bożonarodzeniowy. Zaprasza-autorzy wzbogacili o akcenty kaszubskie. 
my do Łyśniewa.Wyniki konkursu:

Kategoria oddziały przedszkolne i zerówki:
Organizatorki konkursu: Aleksandra Klasa i Magdalena WitbrotI miejsce Dominik Wenta ZS Tuchlino

Fot. nadesłane
II miejsce Ewelina Płotka ZS Tuchlino

Gminny konkurs bożonarodzeniowy w Łyśniewie rozstrzygnięty!
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Dnia 14 grudnia 2016 r. 
w Ośrodku Rewalidacyjno-
Wychowawczym w Szklanej od-
była się Wigilia, na którą przybyli 
zaproszeni goście: lokalne władze 
samorządowe, fundator Naszego 
Ośrodka p. Kazimierz Woźniak, 
przedstawiciele zarządu Fundacji, 
ksiądz Tadeusz Knut oraz rodzice 
naszych podopiecznych. W czasie 
całego przedstawienia kolędował 
chór stworzony właśnie na tę 
okazję z pracowników ośrodka. 
Dzieci z wielkim zaangażo-
waniem odegrały swoje role, roz-
poczynając część artystyczną od 
przedstawienia w świetle UV pt. 
„Zimowa przygoda”. W dalszej 
części wychowankowie prezen-
towali poszczególne tradycje 
związane z Bożym Narodzeniem. 
Na koniec uroczystości wszyscy podzielili się opłatkiem przy akompaniamencie słów utworu: „…przekażmy sobie znak pokoju…”. 

Pani dyrektor złożyła świąteczne życzenia wszystkim zebranym gościom, uczniom i rodzicom. Ksiądz Tadeusz Knut pobłogosławił 
wszystkim i wspólnie odmówiliśmy modlitwę przed wieczerzą. Na koniec uroczystości zawitał do nas św. Mikołaj, rozdając wszystkim dzieciom 
wymarzone prezenty.

Agnieszka Beyer, fot. nadesłane

Hej kolęda, kolęda!!!

Dzysô je w szkòle wiôldżi bal, Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. 
przestrojińcë przińdą nań. Przeznaczenie tej sali jest rzeczywiście przeróżne: lokum dla imprez 
Bãdze słoń z rórą miast trąbë, strażackich, miejsce spotkań, zabaw, uroczystości rodzinnych, 
Zorro w masce i kòt w bótach. organizowanych przez szkołę konkursów,  przeglądów i akademii  
Wróżka, kòminiôrz, pòlicjant, środowiskowych,  sala sportowa, do niedawna kościół (który zaledwie 4 
nurk, królewiónków piãc, kòsmita dni wcześniej przeniósł się do nowej budowli). Uczniowie z każdej klasy 
i jesz wiele rozmajitëch gòscy tu zawitô. na swoich zajęciach artystycznych przygotowali wszelkie elementy, 
Bãdą jigrë, smiéchë, tuńce. które posłużyły do dekoracji sali. I zawisły w niej własnoręcznie 
A jak skùńczi sã ju bal, wykonane różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony – co ją 
wszëtczim bãdze përznã żôl. niesamowicie przyozdobiło, a balowiczów niezmiernie cieszyło.

Éwa Warmòwskô, Bal przestrojińców

Dokładnie tak, jak w swoim wierszu napisała poetka z naszej 
gminy – Ewa Warmowska – było we wtorek 10 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Mojuszu, a precyzyjniej -  w użyczanej przez Straż 
Pożarną sali remizy OSP, dokąd przybyli mali obywatele miejscowej 
szkoły, by bawić się na swoim balu karnawałowym. Był to dzień 

Zjawiskowy wygląd sali i samych uczestników (wszak był to 
bal przebierańców; po kasz. przestrojińców) wprowadził dzieci w wesoły 
nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy, do której uroczyście zaprosił 
prowadzący imprezę animator. Dzieci, przebrane w  kolorowe stroje, 
wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy 
dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Prowadzący urozmaicał  
zabawę ciekawymi konkursami, była również okazja do wykonania 
sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Czas szybko 
mijał i trzeba było bal zakończyć. Wszystkim niezadowolonym z tego 

niecierpliwie oczekiwany przez dzieci z Punktu Przedszkolnego i klas  0  
faktu wręczono na osłodę cukrową watę i upominek od Rady Rodziców.

- III. Co prawda karnawał jest w tym roku dość długi, bo trwa aż do końca 
lutego, ale rozochoceni niedawną świąteczną atmosferą nasi milusińscy Irena Brzustewicz
woleli przyspieszyć termin zabawy i jeszcze przed feriami potańczyć. Foto: Weronika Sikora

Bal karnawałowy dla maluchów w Mojuszu

Wata cukrowa osłodziła wszystkim zabawę

Pamiątkowe zdjęcie klasy III z wychowawczynią 
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Pierwszy dzień Nowego Roku na sierakowickim Orliku 
można było spędzić śpiewając znane utwory oraz grając w piłkę czy 
ślizgając się na lodowisku. Główną atrakcją, cieszącą się ogromną 
popularnością, okazało się lodowisko – łyżwy założyły nie tylko dzieci 
ale i dorośli. Mogli oni też kibicować grającym w piłkę na zielonym 
boisku zawodnikom Raduni Stężyca i GKS Sierakowice, choć było ich 
zaledwie kilku to pokaz techniki mógł cieszyć kibiców. Pierwszą bramkę 
w 2017 r. strzelił koordynator sportu, w 26 sekundzie meczu, po zagraniu 
Patryka Brezy. Do gry można było się dołączyć w każdej chwili, tak jak 

– Coś nietypowego w tym roku zostało zorganizowane – 
relacjonował uczestnik. – Jest to trochę zwariowane, ale bardzo fajnie się 
bawiłem.

– Inicjatywa świetna, pogoda trochę mniej, ale i tak brawa za 
to, że możemy spędzić miło czas wspólnie z rodziną na lodowisku.

Pomimo pogody, która nie sprzyjała, rozpoczęliśmy nowy 
2017 rok całymi rodzinami i w gronie przyjaciół właśnie na Białym 
Orliku. Mogę tylko podziękować wszystkim za te chwile świetnej 

do karaoke, które początkowo wzbudzało nieśmiałe zainteresowanie zabawy i przeprosić za fałszowanie przy karaoke. Dziękuję również za 
przybyłych uczestników. Miłym akcentem było odśpiewanie życzeń plastikowe nakrętki. Na pewno przekażę  je odpowiedniej osobie.
urodzinowych przez mamę z córką dla pana, który był kompletnie 

Marian Wnuk-Lipińskizaskoczony prezentem.
Fot. nadesłane

Nowy rok śpiewająco i na sportowo

W dniach 7-8 stycznia 2017 r. Tomasz Rzeszutek oraz Martyna 
Krefta brali udział w 80. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przeła-
jowym, rozgrywanych w Sławnie (województwo łódzkie). Zawodnicy 
musieli zmierzyć się z prawdziwą zimową pogodą, temperatura 

5 miejscu w elicie i 2 w orlikach. I tak po godzinnej walce zameldował się 
na mecie jako Wicemistrz Polski w orlikach. Ucieszony Tomek powie-
dział na mecie: „Cieszę się, że Mistrzostwa zostały rozegrane w Sławnie, 
ponieważ trasa bardzo mi odpowiadała. Jechałem na 110% swoich 
możliwości i bardzo uważałem, aby nie popełnić głupiego błędu. 

dochodziła nawet do -15 stopni C, a trasa była bardzo śliska. Martyna Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki i zawsze mnie 
wystartowała o 11.00 i musiała walczyć z bardziej doświadczonymi wspierają w osiąganiu moich celów.”
zawodniczkami. Udało się jej zająć 10 miejsce. Po południu wystartował 
Tomasz w wyścigu połączonym orlik z elitą. Już na początku przebił się Tekst i foto: nadesłane
do czołówki. Jadąc cały wyścig mocnym tempem utrzymywał się na

Tomasz Rzeszutek wraca z medalem Mistrzostw Polski 

Martyna Krefta

Tomasz Rzeszutek

W dniach 3-4 grudnia 2016 r. nad Jeziorem Jeleń w Bytowie odbyły się dwa Ogólnopolskie Wyścigi Przełajowe: w sobotę Ogólnopolski 
Wyścig Przełajowy kat. A, a w niedzielę Puchar Polski i Memoriał im. Marka Cichosza, pamięci zmarłego zawodnika Baszty Bytów. W kategorii 
juniorka młodsza dwa pierwsze miejsca zajęła Martyna Krefta, zawodniczka klubu Baszta Bytów i uczennica Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. 

Martyna Krefta na podium w Bytowie
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IMPREZY MASOWE ORAZ TURNIEJE PIŁKARSKIE - Najlepszy Zawodnik: Gracjan Szutenberg - Rulis Usługi Ogólno-
W 2016 ROKU budowlane;

- Nagrodę Fair Play zdobył zespół Sierpasz Sierakowice.
XX Edycja Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice Na zakończenie rozgrywek wszystkim drużynom wręczono 
2015/2016 dyplomy, zwycięzcom puchary, medale i statuetki, na zakup których 

środki finansowe otrzymaliśmy od Wójta Gminy Sierakowice, za które 
Ubiegły, 2016 rok rozpoczęliśmy od organizacji XX Edycji bardzo dziękują organizatorzy tej imprezy sportowej.

Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice 2015/2016. Głównym 
celem organizacji tej imprezy sportowej jest upamiętnienie wieloletniego Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Banku 
działacza sportowego naszej gminy, nieodżałowanego Tadeusza Wesółki Spółdzielczego w Sierakowicach - rocznik 2006 i młodsi
oraz zagospodarowanie wolnego czasu w okresie zimowym 
mieszkańcom naszej gminy, uczestnikom rozgrywek oraz licznie W dniu 14.08.2016 roku na stadionie w Sierakowicach 
gromadzącej się na meczach publiczności. Do ubiegłorocznych Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” zorganizował dla chłopców
rozgrywek zgłosiło się 8 dwunastoosobowych drużyn w wieku 15-40 lat. z rocznika 2006 i młodsi „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Rozgrywki trwały od 06.12.2015 do 24.01.2015 roku. Zwycięzcą ligi Banku Spółdzielczego w Sierakowicach”. Do turnieju zgłosiło się osiem 
została drużyna Sierpasz Sierakowice. drużyn: GKS I Sierakowice, GKS II Sierakowice, Jedyneczka Kartuzy, 

Cartusia I Kartuzy, Cartusia II Kartuzy, FC I Gowidlino, FC II Gowidlino 
Tabela końcowa rozgrywek : oraz Zryw Parchowo. Turniej rozegrano w dwóch grupach, z których do 
1. Sierpasz Sierakowice - 21 pkt.    półfinału awansowały po dwie drużyny GKS I Sierakowice, Zryw 
2. Rulis Usługi Ogólnobudowlane - 18 pkt. Parchowo oraz GKS II Sierakowice i Cartusia I Kartuzy. Ostatecznie 
3. Klejna Dachy- 15 pkt. najlepszym zespołem turnieju została drużyna Cartusia 1 Kartuzy.
4. We - Met Team - 12 pkt. Tabela Końcowa turnieju :
5. Strażak Sierakowice - 7 pkt. 1. Cartusia I Kartuzy 
6. Gosz – Dach - 6 pkt. 2. GKS I Sierakowice
7. Ekobud Usługi Ogólnobudowlane - 4 pkt. 3. Zryw Parchowo 
8. Ajax F.U.B. W. Cygert - 0 pkt.   4. GKS II Sierakowice

5. FC I Gowidlino 
6. Cartusia II Kartuzy
7. Jedyneczka Kartuzy
8. FC II Gowidlino

Po zakończonych rozgrywkach ligi organizatorzy wręczyli 
zawodnikom i drużynom wyróżnienia w kategorii:
- Odkrycie Ligi: Artur Narewski - Strażak Sierakowice, Paweł Biernat - 
Rulis Usługi Ogólnobudowlane, Damian Konkel - Ekobud Usługi 
Ogólnobudowlane;
- Najwszechstronniejszy Zawodnik: Krystian Gilmajster - Sierpasz 
Sierakowice;    
- Najlepszy Bramkarz: Piotr Kąkol - Rulis Usługi Ogólnobudowlane; 
- Najlepszy Strzelec: Maciej Jóskowski - Klejna - Dachy Sierakowice; 

Najlepszym zawodnikiem został wybrany Marcel Wysiecki,
a najlepszym strzelcem – Juliusz Wesołowski.

Zarząd Klubu składa podziękowania sponsorowi tej 
rywalizacji sportowej - Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach - za 
zakup nagród dla uczestników zawodów, a także  organizatorom Panom 
Karolowi Sychcie oraz Damianowi Hincy.

XVI Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego 

W dniu 16.10.2016 r. Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”, 
przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, 
zorganizował XVI Edycję Biegów Ulicznych Wokół Ołtarza Papieskiego 
Sierakowice 2016 pod hasłem „Jan Paweł II Orędownikiem Życia 
Rodziny w Trzeźwości”.

Biegi zostały zorganizowane, jak sama nazwa mówi, wokół 
Ołtarza Papieskiego, ulicami:  Cmentarną, Piwną, Księdza Łosińskiego, 
Piwną, Ceynowy, Dworcową i Parkową w Sierakowicach. Łącznie 10 
biegów podzielono na osiem kategorii wiekowych.

W kategorii dzieci do II klasy dziewcząt i chłopców łącznie 
wystartowało 55 uczestników, z których najlepszymi okazali się: 
dziewczęta 1. Wolska Agata - Tuchlino, 2. Leszczyńska Julia - Łyśniewo, 
3. Miotk Paulina - Mojuszewska Huta; chłopcy: 1. Lis Maksymilian - 

Podsumowanie działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice”
w 2016 roku
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Długi Kierz, 2. Ustowski Igor - Sierakowice, 3. Pelowski Fabian - a zwłaszcza rodzicom, dostarczyły wielu sportowych emocji i wrażeń,
Szklana. W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy łącznie a także zapewniły promocję Gminy Sierakowice, która dotowała 
wystartowało 48 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi zorganizowane biegi.  
okazali się:  dziewczęta 1. Waleśkiewicz Natalia - Wicko, 2. Tutkowska 
Jagoda - Mojusz, 3. Gilmajster Michaela - Sierakowice; chłopcy: PODSUMOWANIE DRUŻYN GKS SIERAKOWICE
1. Buśko Mateusz - Szczenurze, 2. Szczesny Oliwer - Sierakowice,
3. Wenta Kacper - Tuchlino. W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI SENIOR - KLASA OKRĘGOWA
klasy łącznie wystartowało 44 zawodników i zawodniczek, z których 
najlepszymi okazali się: dziewczęta 1. Michalak Martyna - Mrozy, Runda wiosenna sezonu 2015/2016
2.ŚmiechowskaWeronika - Wicko, 3. Gilmajster Agata - Sierakowice; 
chłopcy 1. Papke Marcel - Szczenurze, 2. Olszewski Kacper - Tuchlino, W najwyższej klasie rozgrywkowej Gminnego Klubu 
3. Konkel Dominik - Gowidlino. W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół Sportowego wziął udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu 
gimnazjalnych łącznie wystartowało 35 uczestników, z których wojewódzkim zespół GKS BS Sierakowice, występujący w klasie 
najlepszymi okazali się: dziewczęta 1. Król Antonina - Sierakowice, okręgowej. W skład drużyny weszło 31 zawodników w wieku 16-36 lat. 
2. Bronk Wiktoria - Tuchlino, 3. Damps Martyna - Skrzeszewo; chłopcy W rundzie wiosennej sezonu 2015/2016 zespół rozegrał 15 
1. Strongowski Nikodem - Szopa, 2. Piernicki Arkadiusz - Szopa, meczy – 7 meczy wyjazdowych oraz 8 meczy na własnym boisku jako 
3. Marszk Daniel - Tuchlino. W kategorii bieg główny kobiet i mężczyzn gospodarz zawodów, z których 6 przegrał, 1 zremisował i 8 wygrał.
łącznie wystartowało 34 zawodniczek i zawodników, z których W meczach tych zespół strzelił 27 bramek, a 23 stracił, zdobył 25 
najlepszymi okazali się: w kategorii kobiet 1. Dias Julia - Żukowo, punktów, a w rozgrywkach całego sezonu 2015/2016 łącznie aż 47 
2. Groth Dagmara - Żukowo, 3. Bulczak Sylwia - Tuchlino; w kategorii punktów, strzelając 52 bramki i tracąc 46, co wystarczyło na zajęcie 
mężczyzn 1. Ebel Grzegorz - Bytów, 2. Serkowski Wojciech - bardzo dobrego 6 miejsca w tabeli, pozwalającego na spokojne 
Dzierżążno, 3. Wnuk Damian - Wielki Klincz. utrzymanie się w rozgrywkach klasy okręgowej sezonu 2016/2017. 

Cieszy fakt, że w 27-osobowym zespole grało w rundzie 
wiosennej aż 14 wychowanków i mieszkańców naszej gminy. Duży 
wpływ na dobry występ tej drużyny miał trener zespołu Marcin Ratke, 
który potrafił stworzyć kolektyw, drużynę wspierającą się wzajemnie
w grze jak i poza nią. Należy również podkreślić profesjonalne zaangażo-
wanie całej drużyny w treningi i mecze sparingowe, co z pewnością także 
miało bardzo duży wpływ na tak dobry wynik zespołu.

Runda jesienna sezonu 2016/2017

W rundzie jesiennej sezonu 2016/2017w skład drużyny weszło 
24 zawodników w wieku 16-36 lat. W rozgrywkach tych zespół rozegrał 
15 meczy, z których 7 przegrał, 3 zremisował, a 5 wygrał. W meczach

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła 
Podstawowa w Sierakowicach, zdobywając łącznie 58 punktów, nato-
miast gimnazjalną - Gimnazjum w Szopie,  zdobywając łącznie 22 
punkty. Zwycięskim szkołom wręczono w ramach nagród sprzęt 
sportowy.

Łączna  ilość wszystkich uczestników biegów ulicznych 
wyniosła aż 216 zawodników i zawodniczek w wieku 7-35 lat.

Po zakończonych biegach poszczególnych kategorii wieko-
wych zwycięzcom wręczono, dzięki dotacji Gminy Sierakowice, 
nagrody finansowe, atrakcyjne nagrody rzeczowe, medale, dyplomy oraz 
wszystkim uczestnikom i kibicom pamiątkowe znaczki XVI Edycji 
Biegów Ulicznych, poczęstowano też drożdżówką i słodyczami.

Zawody te dały szansę spędzenia wolnego czasu w sposób 
czynny zawodnikom jak i całym  rodzinom, natomiast publiczności,

tych zespół strzelił 18 bramek, a 18 stracił. Zdobył w rundzie jesiennej 18 
punktów, co po pierwszym etapie rozgrywek ligowych dało drużynie 10 
miejsce w tabeli. 

Drużyna w rundzie jesiennej zagrała nieco słabiej niż w run-
dzie wiosennej sezonu ubiegłego. Uzyskane jesienne wyniki to przede 
wszystkim zaangażowanie trenera Marcina Ratke i całego zespołu, 
pozwalają one mieć nadzieję na lepsze wyniki drużyny wiosną 2018 
roku.

Należy wspomnieć o zaangażowaniu w rozgrywkach 2016 
roku sztabu ludzi, począwszy od osób ochraniających zawody, poprzez 
ratowników medycznych oraz szeregu innych społecznie działających 
osób pomagających w przygotowaniu stadionu, transportu i wykony-
waniu wielu innych prac pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie 
zespołu w rozgrywkach ligi wojewódzkiej.

Skład Drużyny GKS BS Sierakowice - runda jesienna sezonu 
2016/2017 (fot. poniżej) – od lewej: Adam Kordyl, Rafał Gliszczyński, 
Jakub Kąkol, Gracjan Szwychtenberg, Damian Nikel, Karol Sychta, Piotr 
Kąkol, Maciej Dunst, Szymon Marszałkowski, Patryk Więckiewicz, 
Damian Konkel, Krzysztof Baranowski, Jarosław Ochal, Piotr Stenka, 
Damian Hinca, Krystian Gilmajster, Dawid Bulczak, Bartłomiej 
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nieobecni: trener Marcin Ratke, Daniel Radomski, Patryk Breza, Marek wództwa pomorskiego. Z dziewięciu meczy 6 rozegrał jako gospodarz  
Dawidowski, Dawid Gliwa, Dawid Klejna, Łukasz Miłosz na własnym boisku oraz 3 mecze wyjazdowe. W rozgrywkach tych 

drużyna 4 razy wygrała, 4 przegrała i 1 zremisowała, zdobywając łącznie 
SENIOR - KLASA „B” wiosną sezonu 2015/2016 - 13 punktów, a w całym sezonie 28 punktów, 

strzelając 31 bramek i tracąc 42, co dało ostatecznie drużynie 6 miejsce
Runda jesienna sezonu 2016/2017 w tabeli. Na zajęcia treningowo-meczowe uczęszczało łącznie 30 

zawodników w wieku 10-12 lat.  
W maju 2016 roku trener Waldemar Formela przeprowadził 

nabór zawodników do zespołu seniorskiego klasy B. Początkowo do 
drużyny zgłosiło się 23 zawodników w wieku 16-36 lat. Od maja 
rozpoczęto treningi 2-3 razy w tygodniu, przygotowujące zespół do 
rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2016/2017. Ostatecznie do rozgrywek 
jesiennych zgłosiliśmy zespół GKS II Sierakowice, w skład którego 
weszło 34 zawodników w wieku 16-36 lat. W rundzie jesiennej sezonu 
2016/2017 zespół rozegrał 13 meczy, w tym 6 na wyjeździe i 7 na 
własnym boisku, w których 3 przegrał, 3 zremisował oraz 7 wygrał.
W meczach tych zespół strzelił 39 bramek i 20 stracił, zdobył w rundzie 

Skład drużyny: trener Waldemar Formela, Regliński Feliks, 
Kotłowski Dominik, Klajn Dominik, Reszka Michał, Beker Jeremiasz, 
Malek Mateusz, Król Tymoteusz, Deik Albert, Piask Szymon, Lis Błażej, 
Grota, Labuda Kacper, Czaja Hieronim, Woźniak Artur, Płotka Igor, Dejk 
Jakub, Gosz Dawid, Mechliński Filip, Labuda Robert, Mielewczyk 
Dawid, Rutkowski Nikodem, Cyman Albert, Bednarek Patryk, Gosz 
Radosław, Cyman Dominik, Dułak Maksymilian, Stencel Aron, 
Szczesny Oliwer, Terman Marcel, Kuczkowski Franciszek, Klinkosz 
Bartosz, Jereczek Wiktor

Runda jesienna sezonu 2016/2017

W rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 zespół junior rocznik 
2004 i młodsi rozegrał 9 meczy, z których 4 przegrał, 2 zremisował oraz 3 
wygrał. W meczach tych zespół strzelił 23 bramki i 19 stracił, zdobył w 
rundzie jesiennej łącznie 11 punktów, co po pierwszym etapie rozgrywek 
ligowych dało drużynie 7 miejsce w tabeli. 

Cieszy fakt, że w zespole wszyscy zawodnicy są 
mieszkańcami naszej gminy. Do rozgrywek zgłoszonych zostało 21 
zawodników, na zajęcia treningowe uczęszcza 28 zawodników w wieku 
10-12 lat. Zgłoszeni zawodnicy: Patryk Bednarek, Hieronim Czaja, 
Albert Deik, Jakub Deik, Maksymilian Dułak, Dominik Klajn, Bartosz 
Klinkosz, Dominik Kotłowski, Tymoteusz Król, Franciszek 
Kuczkowski, Kacper Labuda, Błażej Lis, Mateusz Malek, Dawid 
Mielewczyk, Ludwik Nawrocki, Szymon Piask, Igor Płotka, Kacper 
Prokopczyk, Feliks Regliński, Nikodem Rutkowski, Artur Woźniak. 
Trenerem drużyny od rundy jesiennej został pan Damian Hinca.

Skład Drużyny GKS II Sierakowice Klasa „B” - runda jesienna sezonu 
2016/2017: od lewej górny rząd: Dariusz Kropidłowski, Marcin 
Chocholewski, Patryk Głodowski, Tomasz Lis, Arkadiusz Garski, 
Michał Tryba, Przemysław Okuniewski, Rafał Kunikowski, Krzysztof 
Piotrowski, Jakub Rejter, trener Waldemar Formela; dolny rząd od lewej: 
Rafał Hendrich, Grzegorz Walkusz, Michał Piwka, Aleksander Mróz, 
Seweryn Stencel, Dawid Klejna, Paweł Labuda, Szymon Marszał-
kowski, Piotr Stenka; nieobecni: Patryk Breza, Dawid Bulczak, Paweł 
Byczkowski, Robert Domaros, Szymon Garncarz, Krystian Gilmajster, 
Rafał Gliszczyński, Marcin Grzenkowicz, Damian Konkel, Sylwester 
Kropidłowski, Robert Kuczkowski, Karol Sychta.

Junior – rocznik 2004 i młodsi

Junior - rocznik 2006 i młodsi
Runda wiosenna sezonu 2015/2016 Runda wiosenna sezonu 2015/2016

W wiosennej rundzie rewanżowej sezonu 2015/2016 zespół  Zespół z rocznika 2006 i młodsi GKS Sierakowice w rundzie 
rocznika 2004 i młodsi rozegrał 9 meczy ligowych z drużynami woje- wiosennej sezonu 2015/2016 brali udział w rozgrywkach wojewódzkich 

 
jesiennej 24 punkty, co po pierwszym etapie rozgrywek ligowych dało 
drużynie niespodziewanie bardzo dobre 4 miejsce w tabeli. Cieszy fakt, 
że w zespole wszyscy zawodnicy są mieszkańcami naszej gminy. 
Powstanie tego zespołu gwarantuje możliwość szkolenia młodych 
zawodników z Gminy Sierakowice i przygotowanie ich do gry
w pierwszym zespole GKS Sierakowice.
Zespół uzyskał następujące wyniki:                                 
1. GKS II Sierakowice - FC Gowidlino 2 : 3 
2. Amigo Przyjaźń - GKS II Sierakowice 0 : 0 
3. GKS II Sierakowice - Morena Gdańsk 4 : 1   
4. GKS Żukowo - GKS II Sierakowice 1 : 3  
5. GKS II Sierakowice - Karlikowo Sopot 2 : 2 
6. UKS Klukowo - GKS II Sierakowice 2 : 6 
7. GKS II Sierakowice - Wybrzeże Gdańsk 1 : 3
8. GKS II Sierakowice - Gryf Goręczyno 0 : 0
9. Salos Gdańsk - GKS II Sierakowice 1 : 6
10. GKS II Sierakowice - Amator Kiełpino 6 : 0
11. KKS Koleczkowo - GKS II Sierakowice 4 : 2
12. GKS II Sierakowice - Zaspa Gdańsk 3 : 0
13. Słupia Sulęczyno - GKS II Sierakowice 3 : 4
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systemem turniejowym. Zespół uczestniczył w 3 turniejach, 2 na wyjeź-
dzie oraz 1 jako gospodarz zawodów. W turniejach udział wzięło 6 dru-
żyn: GKS Sierakowice, Cartusia I Kartuzy, Cartusia II Kartuzy, GKS 
Linia, FC Gowidlino, Gryf Goręczyno. W trakcie zawodów zespół GKS 
Sierakowice rozegrał łącznie 30 meczy systemem każdy z każdym,
z których 14 wygrał, 14 zremisował oraz 2 przegrał, strzelając 36 bramek 
i tracąc 17. Ostatecznie w turniejach wiosennych sezonu 2015/2016 
zespół uplasował się na bardzo dobrym 2 miejscu w tabeli. W zajęciach 
treningowo - meczowych uczestniczyło 27 zawodników w wieku 8-10 
lat, z których do rozgrywek wojewódzkich zarejestrowano 14 zawod-
ników. 

rozegrał łącznie 9 meczy systemem każdy z każdym, z których 7 wygrał, 
1 zremisował oraz 1 przegrał, strzelając 24 bramki i tracąc 5. Ostatecznie 
w turniejach jesiennych sezonu 2016/2017 zespół uplasował się na 
bardzo dobrym 1 miejscu w tabeli. W zajęciach treningowo - meczowych 
uczestniczyło 25 zawodników w wieku 8-10 lat, z których do rozgrywek  
wojewódzkich zarejestrowano 13 zawodników. Od rundy jesiennej 
trenerami zespołu zostali panowie Damian Hinca oraz Karol Sychta. 

Skład drużyny: Rafał Benkowski, Jeremiasz Breza, Szymon 
Bronk, Wiktor Bronk, Michał Chrzanowski, Kacper Czaja, Michał 
Formela, Radosław Gosz, Sebastian Gosz, Marcel Hendrich, Szymon 
Klajn, Karol Klawiter, Tymoteusz Labuda, Szymon Lew-Kiedrowski, 
Dominik Piask, Nikodem Piask, Tomasz Pluta, Bartosz Pobłocki, 
Damian Siebert, Oliwer  Szczesny, Kordian Treder, Maciej Wolski, 
Mateusz Zieliński, Dominik Zwara, Kacper Zwara.

Działalność naszego klubu nie ogranicza się tylko do orga-
nizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Zajmujemy się również 
społecznie nadzorem nad stadionem gminnym i boiskiem ze sztuczną 
murawą. Oprócz bieżącej pielęgnacji stadionu w minionym roku 
dokonaliśmy dzięki dofinansowaniu z Gminy Sierakowice szereg prac 
remontowo - konserwacyjnych mających na celu estetyzację wyglądu 
całego obiektu sportowego. Nie byłoby takiego ogromu działań, gdyby 
nie pomoc wielu instytucji i sponsorów. Największą pomoc, bez której 
klub by nie istniał, otrzymujemy już od początku istnienia od lokalnego 
Samorządu Gminy Sierakowice, dlatego też chcielibyśmy bardzo 
podziękować Władzom Gminy w Sierakowicach za wspieranie naszego 
stowarzyszenia. Również wielkie podziękowania składamy Zarządowi 
Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, który od wielu lat pomaga Skład drużyny: Szymon Bronk, Wiktor Bronk, Kacper Czaja, 
klubowi, a od pięciu jest głównym sponsorem zespołu seniorskiego GKS Daniel Drywa, Michał Formela, Radosław Gosz, Sebastian Gosz, Marcel 
BS Sierakowice, grającego w Klasie Okręgowej. Składamy również Hendrich, Szymon Klajn, Kacper Kotłowski, Marta Labuda, Tymoteusz 
podziękowania za wsparcie finansowo-sprzętowe następującym firmom: Labuda, Szymon Lew-Kiedrowski, Wiktoria Malek, Hubert 
Przedsiębiorstwu ELWOZ ze Szklanej, Centrum Handlowemu EXPERT Mielewczyk, Ignacy Naczk, Dominik Piask, Nikodem Piask, Tomasz 
w Sierakowicach, Hurtowni Pianki Poliuretanowej PIANPUR w Kieł-Pluta, Bartosz Pobłocki, Damian Siebert, Sebastian Soldatke, Oliwer 
pinie, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, Szczesny, Maciej Wolski, Mateusz Zieliński, Dominik Zwara, Kacper 
Przetwórstwu Mięsnemu LIS w Sierakowicach, Gminnej Spółdzielni Zwara.
„Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach, Przedsiębiorstwu  SKIBIŃ-
SKI z Sierakowic, PHU RIBENA Wygoda Sierakowska, GRAHAMRunda jesienna sezonu 2016/2017
z Sierakowic,  Salonowi Fryzjerskiemu MARTA, Przedsiębiorstwu 
DRYWA, Usługi Murarskie Leszek Damaszk, Firmie SILPOMPW rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 zespół rocznika 2006
z Sierakowic, Firmie SZYBKI DRUK z Puzdrowa. Dziękujemy także i młodsi GKS Sierakowice w dalszym ciągu brał udział w rozgrywkach 
Dyrekcji Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach i Dyrek-wojewódzkich systemem turniejowym. Zespół uczestniczył w 3 turnie-
cji Szkoły Podstawowej w Sierakowicach za wieloletnią współpracęjach: 2 na wyjeździe oraz 1 jako gospodarz zawodów. W turniejach udział 
z naszym klubem sportowym oraz wielu innym firmom i osobom fizycz-wzięły 4 drużyny: GKS Sierakowice, GKS Linia, FC Gowidlino, 
nym, które przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania naszego klu-Szargan Somonino. W trakcie zawodów zespół GKS Sierakowice 
bu, między innymi Panom: Edmundowi Bujakowi, Jarosławowi 
Węsierskiemu-Tesen, Karolowi Kąkolowi, Tadeuszowi Ostrowskiemu, 
Januszowi Byczkowskiemu, Zbigniewowi Szramce, Tadeuszowi 
Wąsowskiemu, Mirosławowi Kotłowskiemu, Maciejowi Lewandow-
skiemu, trenerom i wielu, wielu innym działaczom pracującym spo-
łecznie dla dobra naszego klubu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że 
jesteśmy solidnym Klubem, a nasze imprezy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że to, co robimy oprócz satysfakcji
z osiągniętych wyników przynosi również splendor  naszej społeczności, 
w tym również jest znakomitą promocją Gminy na trenie całego woje-
wództwa. 

W imieniu Zarządu Gminnego Klubu Sportowego „Sierako-
wice” chciałbym na koniec jeszcze raz podziękować wszystkim tym, 
dzięki którym klub nasz może funkcjonować dla dobra społeczności 
naszej gminy – dziękuję.

Waldemar Formela – Prezes GKS Sierakowice

Terapeuci i psycholodzy Fundacji Pomorskie Centrum Pomocy Porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży
Alkoholikom i ich Rodzinom; Kartuzy, ul. Kościerska 11i ź Czwartek, godz. 13.00 - 19.00 

Spotkania z terapeutą uzależnień Sławomirem Kallasem
ź Wtorek, godz. 13.00 - 19.00 (dla osób dorosłych)
Spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień Beatą Dettlaff
(dla osób dorosłych) Dodatkowe informacje oraz rejestracja:
ź Środa, godz. 12.00-16.00 Magdalena Borkowska tel. 539 001 600

Informacja Fundacji PCPAiiR
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Kupię Toyotę Corollę 1.3 i 1.4 benzynę jak i diesla od 1996 r. do 1999 r., Toyotę Avensis w 1.3 i 1.4 benzynę i diesla od 1996 r. do 1999 r. 
w sedanie; Fiata Seicento oraz VW Polo 1.3, 1.4 benzyna 5-drzwi od 1996-2001 r.; tel.: 603-748-535

Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. ponad 1000 m2 w Szopie przy drodze gminnej; wszystkie media przy 
działce; cena do uzgodnienia; tel. 692  379 693

Sprzedam dużą działkę 4.500 m2 pod działalność gospodarczą, przekształcona, prąd, woda, kanalizacja, wjazd, ogrodzona, przy trasie 
wojewódzkiej 211 (Mojusz koło Sierakowic); cena do uzgodnienia; tel. 603  748  535

Sprzedam działkę budowlaną, komplet dokumentów, prąd, woda i droga wewnętrzna; koło Sierakowic; 45 zł/m2; tel. 603  748  535

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, wystawiam FV 23%. 
Przyczepy od 1.190 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki. Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

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, Dolina Jadwigi, tel. 691  688  
971, www.dolinajadwigi.opx.pl  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta lub rehabilitantki. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu 605  125  164.

Ogłoszenia drobne

Informacja

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. 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 1 
(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:
24 lutego, 24 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 
29 września, 27 października, 24 listopada, 29 grudnia.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy
KATARZYNA KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie
(tel. 609  180 881).

Nieodpłatna pomoc prawna
w gminie Sierakowice

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowicach
znajduje się w budynku organizacji pozarządowych
(dawne salki katechetyczne)
przy ul. ks. B. Łosińskiego 1 (I piętro), tel. 609 180  637.

Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30,
we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00,
w czwartki w godzinach 8.00-12.00.

Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata.

Uwaga, zmiana godzin pracy
Pełnomocnika Wójta Gminy
ds. osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Wójta ds. osób niepełnosprawnych
znajduje się w Sierakowicach przy ul. ks. B. Łosińskiego 1. 

Biuro czynne:
w poniedziałki w godz. 7.30 – 11.00,
we wtorki i środy w godz. 7.30 – 14.30,
w czwartki i piątki – nieczynne. 




